Protokół nr 36/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 11 maja 2021 r.
w godz. 15:00 - 15:45.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt, otworzył posiedzenie witając członków Komisji.
Punkt 1
Ustalenie porządku obrad.
Członkowie Komisji otrzymali proponowany porządek za pośrednictwem programu
eSesja. Na zapytanie Przewodniczącego obrad, czy ktoś z członków wnosi uwagi
do proponowanego porządku obrad:
uwag nie zgłoszono.
Proponowany porządek obrad
1. Ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Badanie wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2020 r. – sporządzenie protokołu
końcowego i głosowanie oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
4. Sprawy różne.
Punkt 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt poinformował, iż protokół poprzedniego
posiedzenia nr 35/21 był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz przesłany członkom
Komisji za pośrednictwem Informatora programu eSesja i członkowie Komisji mieli
możliwość zapoznania się z jego treścią.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu nr 35/21
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Łukasz Goldman, Renata Kosińska-Graf, Piotr Pacelt, Tomasz Pohl
NIEOBECNI (1)
Damian Kunert
Protokół przyjęto.

Punkt 3
Badanie wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2020 r. - sporządzenie protokołu
końcowego i głosowanie oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
Na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Komisji zapoznali się z uchwałą Nr V/83/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu
za 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Pacelt poprosił o ustne wyjaśnienia Skarbnik
Miasta Marię Jabłońską następującym w zakresie:
1) sprawozdania RB-27S w kolumnie dochody wykonane i dochody otrzymane
w Dziale 756, Rozdziale 75616, § 0560 wykazano kwotę - 0,39 zł, z czego ona
wynika;
2) uwagi Składu Orzekającego, iż sprawozdanie opisowe nie spełnia wymogów
oznaczonych w przywołanym przepisie (art. 6 ust. 2-2c).
Radny Łukasz Goldman poprosił o uzupełnienie protokołu kontroli o zapis, iż Komisja
nie uzyskała odpowiedzi, dlaczego w budżecie Miasta na 2020 r. zaplanowano wpływy z tytułu
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 480 tys. zł, w porównaniu
z 2019 r., gdzie zaplanowano 285.440,00 zł.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zduńska Wola, po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego Miasta Zduńska Wola za 2020 r., sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Zduńska Wola za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, przystąpiła do głosowania
nad oceną wykonania budżetu.
Przebieg głosowania:
-

liczba członków Komisji obecnych na posiedzeniu: 4,
za pozytywną oceną wykonania budżetu głosowało 3 członków Komisji (radna Renata
Kosińska-Graf, radny Piotr Pacelt, radny Tomasz Pohl),
wstrzymał się od głosu 1 członek Komisji (radny Łukasz Goldman),
nieobecny na posiedzeniu 1 członek Komisji (radny Damian Kunert).

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Miasta Zduńska Wola
za 2020 r.
Przyjęta opinia stanowi uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
dla Prezydenta Miasta Zduńska Wola za 2020 r. Wniosek wraz z protokołem z przebiegu
kontroli zostanie przesłany – celem zaopiniowania – do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi (pismo z dnia 11 maja 2021 r., znak: RM.0012.3.1.2021).

Punkt 4
Sprawy różne.
Kolejne posiedzenie Komisji ustalono wstępnie na 8 czerwca br. na godz. 14:00.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji
Piotr Pacelt

