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Protokół Nr 15/13 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 stycznia 2013 roku  
w Urzędzie Gminy 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 
1. Paweł Królak  Wójt Gminy  
2. Marian Krawczyk Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa 
3. Mariola Pietrzak  Referent w Referacie Budownictwa i Rolnictwa  

 
Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 08:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Tomasz 

Dewille, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum                  

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił  

 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań gospodarowania mieniem komunalnym 

gminy, tj. powierzchni dzierżawionej i faktycznie zajmowanej przez NZOZ w Cielądzu 

części budynku, stanowiącego mienie komunalne gminy Cielądz położonego na działce 

ewidencyjnej Nr 814/3 w Cielądzu.    

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia.  

                                                                               

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie 

w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” 

przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji 

zadań gospodarowania mieniem komunalnym gminy, tj. powierzchni dzierżawionej i faktycznie 

zajmowanej przez NZOZ w Cielądzu części budynku, stanowiącego mienie komunalne gminy 

Cielądz położonego na działce ewidencyjnej Nr 814/3 w Cielądzu.    

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do 

niniejszego protokołu.  

Stosownie do § 64 ust. 1 Statutu Gminy Cielądz w obecności Wójta omówiono wnioski                

i zalecenia pokontrolne przyjęte przez Komisję.  

Wójt Gminy ustosunkowując się do zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Komisję,  

zobowiązał się do ponownego przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały zmieniającej 

Uchwałę Nr XXVII/119/2012 z dn. 27.12.2013 r. w ten sposób, aby odzwierciedlała ona stan 

faktyczny zajmowanej powierzchni.  

Punkt 4. 

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.  

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz 

Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 10:00.  

 

 

 

  

Protokołowała: 

Olga Kmita 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Tomasz Dewille 


