
P R O T O K Ó Ł  NR 3/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 20 czerwca 2011 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
 

Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęci porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez zespól kontrolny 

Komisji Rewizyjnej w: 
-  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego 
 w Rawie Mazowieckiej. 

5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Tomasz Lesiak, witając  członków Komisji. 
 Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji  równieŜ uwag nie 
zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował zatwierdzenie wyników 
kontroli przeprowadzonej przez zespól kontrolny Komisji Rewizyjnej w: 

-  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego 
 w Rawie Mazowieckiej. 

Przewodniczący Komisji odczytał oba protokoły z przeprowadzonych kontroli 
sporządzone przez zespoły kontrolne. 
 Do treści i ustaleń zespołu kontrolnego dokonującego kontroli w Wydziale 
komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
uwag nie było. 
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Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła wynik tej kontroli 
przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Rawskiego. 

Do treści i ustaleń zespołu kontrolnego dokonującego kontroli w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Radny, Bogdan Batorek poprosił 
o wyjaśnienie sytuacji konieczności przesuwania środków z dochodów jakie 
osiągnęła placówka na pokrycie wydatków na płace i pochodne oraz co rozumie 
się pod zapisem, Ŝe naleŜy dołoŜyć większej staranności przy opracowywaniu 
planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Odpowiadając członkowie zespołu wyjaśnili, iŜ  z dochodów związanych 
z wynajmem pomieszczeń internatu, dyrekcja szkoły pokrywała braki środków 
na wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki. Sytuacja taka miała 
miejsce w roku 2010 i powtarza się w roku bieŜącym. 

JeŜeli chodzi o kwestię  opracowywanego planu doskonalenia 
zawodowego nauczycieli to na dokumencie tym brakuje daty utworzenia 
regulaminu, co uniemoŜliwia ustalenia daty jego obowiązywania. Pod 
regulaminem widnieją podpisy tylko połowy  nauczycieli, co moŜe dowodzić, 
Ŝe nie wszyscy zostali zapoznani z jego treścią. 

Innych uwag nie było. 
Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła wynik tej kontroli 

przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Rawskiego. 

 
Ad. 5  W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 15:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 


