Protokół Nr 35 / 2022 / VIII
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 5 stycznia 2022 roku
Miejsce posiedzenia: posiedzenie online
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:03
Obecni członkowie Komisji:
Damian Skwierzyński – przewodniczący Komisji
Zbigniew Wróbel – wiceprzewodniczący Komisji
Karolina Modzelewska – członek Komisji
Rafał Pielucha – członek Komisji
Natalia Wudarska – członek Komisji
Goście:
Mateusz Borowski – Radny Gminy
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 34 z posiedzenia Komisji.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
Obrady otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Damian Skwierzyński, który na wstępie
przywitał gościa oraz członków Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji przedstawił harmonogram posiedzenia. Wszyscy obecni członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad (5 głosów za).
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4. Przyjęcie protokołu nr 34 z posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał Radnych czy mają uwagi do protokołu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili uwag, w związku z tym Radny Damian
Skwierzyński zarządził głosowanie. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli protokół nr 34
(5 głosów za).
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński przedstawił propozycje tematów do
planu pracy na rok 2022, w tym temat zgłoszony przez Radnego Zbigniewa Wróbla, który był
zgłoszony na początku ubiegłego roku, ale członkowie Komisji ustalili, że zagadnienie będzie
omawiane w tym roku. Radny Damian Skwierzyński zaproponował kontrolę inwestycji: Zespół
Szkół Technicznych lub Pałac w Sierosławiu, kontrola udzielenia dotacji dla Gminnego
Ośrodka Kultury lub Ośrodka Sportu i Rekreacji, kontrola budowy oświetlenia ulicznego,
dokumentacje, przetargi, umowy oraz ewentualnie kontrola wydatków niewygasających z 2021
roku.
Radny Rafał Pielucha powiedział, że chciałby, aby skontrolować wydatki Gminnego Ośrodka
Kultury oraz budowę Pałacu w Sierosławiu. Dodatkowo Radny zaproponował, aby wybrać
kontrolę w Chybach, Baranowie lub Przeźmierowie, aby spojrzeć na tę stronę Gminy. Radny
Zbigniew Wróbel powiedział, że w tym roku będą realizowane inwestycje w Chybach i
Baranowie, w związku z tym można pomyśleć o kontroli w 2023 roku.
Radna Natalia Wudarska zaproponowała, aby skontrolować wydatki przeznaczane na retencję
i meliorację oraz wydatki przeznaczane na zieleń – nasadzenia, utrzymanie terenów
zielonych. Radna zaproponowała również przyjrzenie się zrealizowanym przez Gminę
inwestycjom ze środków unijnych.
Radna Karolina Modzelewska powiedziała, że myślała o kontroli jednej z gminnych jednostek
oraz o kontroli wydatków w oświacie.
Radny Rafał Pielucha powiedział, że kontrolując oświatę warto wybrać jedną szkołę. Radny
dodał, że można skontrolować dopłaty, które są przekazywane do żłobków i przedszkoli.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby w pierwszym kwartale wybrać jedną
kontrolę oraz dodatkowo będzie Komisja Wspólna dotycząca transportu publicznego, w
drugim kwartale Komisja zajęłaby się wykonaniem budżetu oraz absolutorium, w trzecim
kwartale można zaplanować jedną dużą kontrolę, a w ostatnim kwartale można zaplanować
2 lub 3 mniejsze kontrole. W pierwszym kwartale można skontrolować budowę dróg
osiedlowych w Swadzimiu.
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Członkowie Komisji wyrazili aprobatę do propozycji Przewodniczącego dotyczącą dwóch
pierwszych kwartałów, a następnie Komisja Rewizyjna wybrała tematy kontroli w trzecim i
czwartym kwartale:
- wydatki związane z melioracją, retencją oraz utrzymaniem terenów zielonych, w tym
finansowaniu nasadzeń;
- kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Kultury;
- modernizacja Pałacu w Sierosławiu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał proponowany plan, który został ustalony podczas
dyskusji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarządził głosowanie. Członkowie Komisji jednogłośnie
przyjęli plan pracy na rok 2022 (5 głosów za).
Plan pracy Komisji na rok 2022 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
6. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący zaproponował przeprowadzenie kolejnego posiedzenia pod koniec lutego.
Członkowie Komisji nie wyrazili sprzeciwu.
7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński o godz. 16:33 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Damian Skwierzyński

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska
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