
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 15.01.2014 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

l. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

2. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

1. Komisja opracowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r. stanowiące 

załącznik do niniejszego protokołu.

2. Spraw bieżących Komisja nie omawiała.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Wniosków komisja nie podjęła

V. Temat następnego posiedzenia:

Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych w UM Zdzieszowice przeprowadzonych w 

2013 r. i ich analiza.
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VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisja prosi o przedstawienie wykazu kontroli i ich wyników, w celu przeprowadzenia ich 

analizy . Ponadto Komisja prosi o przybycie Pani Sekretarz lub innego kompetentnego pracownika 

Urzędu celem udzielenia wyjaśnień na ewentualne pytania członków Komisji.



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

12 luty 2014 r. godz 15.15

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner -  Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji: 

Adamski Piotr

Klama Jerzy

Labisz Brygida

Wenio Stanisław



Zdzieszowice, dnia 15.01.2014

Sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

Zgodnie z § 92 Statutu Gminy zawartego w Uchwale Nr YIII/53/03 

z dnia 29 kwietnia 2003 roku, z późn. zm. - Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, 

Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności za 2013r.

1. W 2013 r Komisja Rewizyjna odbyła 18 posiedzeń (protokoły nr 43 do 60). 

W 2013 roku wszystkim obradom przewodniczył Werner Mulorz. Komisja 

składała się z 5 osób.

2. W 2013 r. Komisja przeprowadziła 4 kontrole:

- „Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni do potoku Anka w 

Zdzieszowicach”, protokół z kontroli stanowi załącznik do protokołu nr 

47/2013,

-  „Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego Żyrowej w 

2012r”, protokół z kontroli stanowi załącznik do protokołu nr 50/2013.

-  „Odwodnienie Parku Miejskiego”, protokół z kontroli stanowi złącznik do 

protokołu nr 56/2013,

-  „Wykonanie budowy drogi na uL Słowackiego w Zdzieszowicach (przy 

nowobudowanym kościele)”, protokół z kontroli stanowi załącznik do 

protokołu nr 59/2013.

3. W 2013 r Komisja Rewizyjna rozpatrywała 1 skargę i 1 wniosek Pana 

1 n  sprawie publicznego wystąpienia Dietera Przewdzinga z dnia 

6.08.2013 r.



4. Komisja w dniu 5.06.2013 r. po szczegółowej analizie wykonania budżetu, 

podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic 

za wykonanie budżetu za 2012 r.

Przewodniczący Komisji

Werner Mulorz


