OR- II. 0012.4.8.2022

Protokół Nr 8.2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 30 sierpnia 2022 r. godz. 9:00

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy obecności
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji
na ogólną liczbę 3.
Posiedzenie komisji otworzyła i przewodniczyła obradom pani Aneta Bławat-Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność posiedzenia.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do
wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia kontroli w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej - Curie do dnia 16 września 2022 r.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie zapytała członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
W wyniku braku uwag pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem zaproponowanego
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
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Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad. 4. Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia kontroli w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej - Curie do dnia 16 września 2022 r.
Pani Przewodnicząca przypomniała członkom komisji, iż w dniu 31 sierpnia br. upływa termin kontroli
w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie. Nadmieniła, iż w dniu dzisiejszym
otrzymała dokumentację (kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, o które
komisja wnosiła) od wicedyrektora szkoły.
Pani Przewodniczący poinformowała, iż z uwagi na fakt, iż jest ona bardzo obszerna, dlatego też
zgłasza wniosek formalny aby wydłużyć termin kontroli do dnia 16 września 2022 r., aby komisja
mogła wnikliwie zapoznać się z materiałem oraz sporządzić protokół..
Zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do zgłoszonego wniosku.
Wobec ich braku poddała pod głosowanie wniosek formalny o przedłużenie terminu kontroli do dnia
16 września br.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
- „za" - 3 głosy,
- „przeciw" - 0 głosów,
- „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. W wyniku braku głosów
poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym za przybycie oraz udział w obradach, po czym
wypowiedziała formułę „zamykam posiedzenie komisji".
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 11.55).

Protokołowała

Przewodni
A

ca Komisji Rewizyjnej
Bławat
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