
P R O T O K Ó Ł  NR 5/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 17 listopada 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. Informacja dotycząca planowanej kontroli w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
5. Dyskusja w zakresie przeprowadzonej rekontroli w ZSP w Białej 

Rawskiej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.   
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 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 przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował informację dotyczącą 
planowanej kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. 
Tytułem wstępu Przewodniczący Komisji poinformował, iŜ w dniu 8 listopada 
2011 r. zostało skierowane do Dyrektora ZSP w Rawie Mazowieckiej pismo 
informujące o terminie i zakresie planowanej kontroli. Do informacji załączone  
zostało upowaŜnienie dla poszczególnych członków zespołu kontrolnego 
do przeprowadzenia powyŜszej kontroli.  Dyrektor placówki został poproszony 
o przygotowanie stosownej dokumentacji finansowej i upowaŜnienie osób 
do udzielania informacji w tym zakresie.   
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 Przewodniczący zespołu kontrolnego Radny Bogdan Batorek 
zaproponował aby podczas kontroli zwrócono szczególny nacisk na następujące 
kwestie: 
- wydatki rzeczowe, 
- prowadzone postępowania przetargowe, 
- realizację planów doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 Ustalono, iŜ zespół kontrolny rozpocznie w dniu 25.11.2011 r. kontrolę 
bezpośrednio w placówce o godzinie 1000.  
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował dyskusję w zakresie 
przeprowadzonej rekontroli w ZSP w Białej Rawskiej przez zespół kontrolny 
Komisji Rewizyjnej.   
 Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe w dniu 19.10.2011 r. zespół 
kontrolny dokonał w ZSP w Białej Rawskiej ponownej analizy dokumentów 
będących dyspozycji placówki. W sposób szczególny przeanalizowano księgę 
protokołów w której znajdują się protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. 
Uzupełniono brakującą stronę w protokole z dnia 14.09.2011 r. oraz opatrzono 
przekazane na okoliczność kontroli materiały w klauzulę ich zgodności 
z oryginałem będącym w dyspozycji placówki. Protokół z ustaleń zespołu 
kontrolnego, z uwagi na konieczność przeprowadzenia pewnych konsultacji 
prawnych, zostanie sporządzony i przedstawiony pełnemu składowi Komisji 
rewizyjnej na kolejnym posiedzeniu. 
 
Ad. 6  W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 1610 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
 


