
P R O T O K Ó Ł  NR 14/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 27 listopada 2013 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan radny Tomasz Lesiak – przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Komisję w roku 2013. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 

Ad.1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15.00 dokonał przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Tomasz Lesiak, witając  członków Komisji. Stwierdził 
istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono.    
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3 W tym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał kolejno:                      
- protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej  
w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej przeprowadzonej w dniu 8 listopada 2013 roku - został on przyjęty 
przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie i podpisany przez członków zespołu 
kontrolnego biorących udział w niniejszej kontroli; 
- protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej  
w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2013 roku - został on przyjęty przez Komisję 
Rewizyjną jednogłośnie i podpisany przez członków zespołu kontrolnego biorących 
udział w niniejszej kontroli; 
- protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej  
w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej przeprowadzonej w dniu 3 października 2013 
roku. 

Uwagi do protokołu zgłosiła Pani Teresa Pietrzak, twierdząc, ze dane  
z opracowania biegłego rewidenta nie powinny być wprost przepisane do protokołu; 
tak samo odnosząc się do straty SPZOZ w roku 2012, Pani radna Pietrzak 
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stwierdziła, że była by ona dużo większa gdyby pracownicy szpitala nie zrzekli się 
dobrowolnie z funduszu socjalnego. 

Protokół z kontroli w SPZOZ został przyjęty prze Komisję, a z członków 
zespołu kontrolnego nie podpisała go Pani radna Teresa Pietrzak.  
 
Ad. 4. W sprawach różnych głosów nie było. 
 
Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, przewodniczący Komisji 
o godz. 1440 dokonał zamknięcia posiedzenia.  
 
W załączeniu : 
- lista obecności 
 

Przewodniczący Komisji: 

 


