PROTOKÓŁ Nr 50/16/KRE
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 18.07.2016 roku
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Pani Edyta Giemza udział wzięli wszyscy
członkowie Komisji według listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu) oraz zaproszeni goście:


Pani Katarzyna Malicka-Pędzik – dyrektor ZOSiP w Nowinach

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1
Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14.30 rozpoczęła

posiedzenie,

przywitała członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek
obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Kontrola funkcjonowania wybranej placówki oświatowej.
3. Sprawy różne.
4. Wnioski i opinie komisji.
5. Zamknięcie obrad komisji.
(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków
komisji.

Ad. 2
Kontrola funkcjonowania wybranej placówki oświatowej
Dyrektor ZOSiP w Nowinach Pani Katarzyna Malicka-Pędzik przedstawiła informacje nt.
urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół, sekretarek szkół i pracowników ZOSiP
w Nowinach w latach 2012-2016.
- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu

Radni zadawali pytania w w/w temacie. Na wszystkie pytania odpowiadała dyrektor ZOSiP w
Nowinach Pani Katarzyna Malicka-Pędzik.
W nawiązaniu do powyższej informacji, członkowie komisji postanowili, że Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Edyta Giemza wystosuje pismo do dyrektor ZOSiP w Nowinach z
prośbą o przygotowanie na piśmie informacji dot. zleceń przez organ prowadzący zadań
zleconych w czasie wakacji i ferii przez dyrektorów w latach 2012-2015 oraz możliwości
wglądu w księgi zarządzeń dyrektorów szkół przekazujących obowiązki w czasie urlopów.
Komisja Rewizyjna również zwróci się o przedstawienie aktów prawnych jakie regulują
przepadanie niewykorzystanego urlopu i za jak okres.

Ad. 3
Sprawy różne
Spraw różnych nie było.

Ad. 4
Wnioski i opinie komisji
Wniosków i opinii nie wypracowano.

Ad. 5
Zamknięcie obrad komisji

Przewodnicząca o godz. 16.15 zakończyła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
Edyta Giemza ………………....………...
Marian Wilk ……………………………...
Robert Mularczyk ………………………

