
P R O T O K Ó Ł  NR 4/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 30 września 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. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Przedstawienie treści wystąpienia Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej 

dotyczącego ustaleń z kontroli prowadzonej przez zespól kontrolny 
Komisji Rewizyjnej oraz odniesienie się do przedstawionej argumentacji. 

5. Ustalenie składu zespołu kontrolnego oraz terminu kontroli w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

6. Sprawy róŜne. 
7. 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 przedstawienie wystąpienia 
Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej dotyczącego ustaleń z kontroli 
przeprowadzonej przez zespól kontrolny Komisji Rewizyjnej oraz odniesienie 
się do przedstawionej argumentacji. 
Treść protokołu z przeprowadzonej kontroli oraz treść wystąpienia Dyrektora 
placówki przedstawił Przewodniczący Komisji – Tomasz Lesiak. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zgodnie uznali za konieczne wyjaśnienie 
na miejscu kwestii podniesionych przez Dyrektora placówki w swoim 
wystąpieniu pokontrolnym. 
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Zdaniem Komisji konieczne jest zweryfikowanie przedstawionych kserokopii 
z oryginałami protokołów znajdującymi się w księdze protokołów. 

Uzgodniono, iŜ zespół kontrolny poszerzony o osobę Radnego Bogdana 
Batorka w dniu 19.10.2011 r. dokona ponownej analizy dokumentów 
wskazanych przez Panią Dyrektor na okoliczność prowadzonej kontroli. 
 
  
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował ustalenie składu zespołu 
kontrolnego oraz terminu kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Rawie Mazowieckiej. 
Komisja powołała zespół kontrolny składzie: 
1. Bogdan Batorek - przewodniczący zespołu, 
2. Tomasz Lesiak  - członek,  
3. Franciszka Wójcicka - członek, 
4. Teresa Pietrzak – członek 
który w dniu  25 listopada 2011 r. przeprowadzi w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej  kontrolę  gospodarki finansowej 
placówki za lata 2010 i 2011. 

Stosowne pismo informujące Dyrektora placówki o terminie i zakresie 
kontroli zostanie podpisane przez Przewodniczącą Rady  i przekazane 
zainteresowanym. 
 
 
Ad. 6  W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 14:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 


