
OR- II. 0012.4.1.2023

Protokół Nr 1.2023 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji 

odbytego w dniu 25 stycznia 2023 r. godz. 10:30

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy 
obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu W posiedzeniu 
uczestniczyło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
Posiedzenie rozpoczęte o godz. 10:35.
Posiedzenie komisji otworzyła i przewodniczyła obradom pani Aneta Bławat - 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza 
prawomocność posiedzenia.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został 
wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do 
jego treści.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego 
posiedzenia komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska), „przeciw"- 0 głosów, 

„wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie 

za 2022 rok.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Opatowie za 2022 rok.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:

a) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.,
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b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
W wyniku braku uwag pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem 
zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska), „przeciw"- 0 głosów, 
„wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad. 4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Opatowie za 2022 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok, po czym zapytała czy ktoś zgłasza uwagi 
bądź inne propozycje.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem 
sprawozdania w zaproponowanej i odczytanej treści, stanowiące załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji rewizyjnej w głosowaniu jawnym zostało 
przyjęte jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Opatowie za 2022 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie za 2022 rok, po czym zapytała czy ktoś zgłasza uwagi 
bądź inne propozycje.
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Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem 
sprawozdania w zaproponowanej i odczytanej treści, stanowiące załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji rewizyjnej w głosowaniu jawnym zostało 
przyjęte jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2023 r., po czym zapytała czy ktoś zgłasza uwagi bądź inne 
propozycje.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem 
ww. projektu, stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. 
w głosowaniu jawnym został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2023 r., po czym zapytała czy ktoś zgłasza uwagi bądź inne 
propozycje.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem 
ww. projektu, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. 
w głosowaniu jawnym został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
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„Za" - 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska), „przeciw" - 0 głosów, 
„wstrzymało się" - 0.
Wynik z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 7. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca powiedziała, iż w miesiącu lutym chciałaby rozpocząć kontrole 
w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie oraz odbyć szkolenie z kontroli zarządczej przeprowadzone 
przez pana Jacka Wiatrowskiego - Audytora Zewnętrznego.
Poprosiła, aby obsługa prawna wypowiedziała się w temacie wyłączenia z zespołu 
kontrolnego przez panią Barbarę Kasińską podczas kontroli w Zespole Szkół Nr 2 
w Opatowie, która jest pracownikiem wskazanej szkoły.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. W wyniku braku głosów 
poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym za przybycie oraz udział w obradach, po czym 
wypowiedziała formułę „zamykam posiedzenie komisji".
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 10:46).

Protokołowała
Sylwia Żakrzewska

Przewodnicząca Kpmisji Rewizyjnej

Bławat
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