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Protokól r 1t2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjne]

odbytego w dniu 07 grudnia .2018r.

Otwarcia po ledzenie o godz. 1400 dokonała przewodnicząca emisji Aliej

Wapińska powitała w zystleich obecn ch na posiedzeniu, stwierdziła, iż w po siedz niu

uczestnicz w zy cy· złonkow 'e Komisji oraz Pani Lina Urbaniak - samodzielne stano iska

ds. prac wniczych, Li ta obecności ~tanowi za-łącznik nr 1 do protokołu.

Prze odnicząca Komisji zapropono ała następujący porzad posiedzenia:

1. Opracowanie planu kontroli Komisji na 20 J 9r.

2. Wolne głosy iwnioski.

Zaproponowany porządek ZD tał przyjęty.

Ad ł. Opracowanie planu kontroli. emi 'ji on 2019r

Przewodnicząca Korni j i odczytała propozycj planu kontroli na 20191,"-

RadllY Marek Tomicki zaproponował dodanie jeszcze j dn go punktu w kwartale IV tj,

kontrola delegacji krajów ch i zagranicznych oraz wykorzystanie limitów pojazdów

łużbowych oraz analiza wydatków Starostwa Powiatowego \;OY' zakreśl diet, podróży

służbowych oraz ryczałtów samochodowych za rv kwartał 2019.

Komisja opracowała proj kt plan kontroli na 20 19r., •tano j on załącznik nr 2 do protokołu.

d 2. '''otne glo 'Y i 'nioski.

Rat/nr Rll{{łł Ławfliczak

Proponuje. aby spotkania odby' ały się w poniedziałki lub Morki w godzinach pracy urzędu.

Zwraca si z prośbą. aby na posiedzeniach Komisji, gdzie temat spotkania będzie wymagał

opinii prawnej ..aby b~} ob cny radca praw 1).

Komisja ustaliła ze posledzenla Komisji rewizyjnej odbywać się b da c wtor i o godz

14 ..00,

Pani Lilla Urbanlak przedstawi/a projekt uch» iały w sprawie wynagrodzenia SIaro ty-

wynagrodzenia Staro I Kol kiego_ Proponuje si dla tarosty Kol kiego wynagrodzenie

miesi czne obejmujące następujące składniki:



&

I. " ynagrodzenie za adnicze v krocie .800 zł

2. dodatek funkcj jny \ kwocie 2.100 zł

3. dodatek specjalny w wysokości 3 5% łącznie wynagrodzeni za adniczego dodatku

funk yjn go W b oeie 2. 415 zł

Poza tym taroście przysługuje dodatek za wi ]0] tnią pracę nagrod jubileuszowe i

d datkowe wynagrodzenie roczn na varunkach i w wysokości określonej w pO' szechni

obowiązujących przepisach.

Przewodnicząca Korni ji AU ja Wapińska poinformowała, że przedmiotowa l chwała nie

będzie opiniowana przez Komisję R wiz jna, projekt jest przedstawiony elern zapoznania

się do wiadomości.

Radny Marek Tomicki zgłosił wnio ek o na tępuią ej treści: od dnia 30.11. do 17.12.hr ..z.

względu na remont linij 0.1 jowej zamknię 'y jes przejazd znajdując: się na uli ':

Włocła ' kiej VII ok Został wyznaczony objazd, jednak nr wszyscy kierowe sto suj się do

ni .go, kracając sobie drogę i jeżdżą przez miejscowo' ci Hilarów- Olszak. Wspo nniany

odcinek drogi był niedawno remontowany, Ze wzgl du na ZW]ęk.7 me natężenie ruchu n

\v/w odcinkach jest obawa że drogi te zostaną zniszczone.

Komisja R wizyjna proponuje aby powiadomić odpowiednie służby drogowe bądź patro l

policji, aby monitorowały t odcinki drogi i wer fikcwały ruch. pojazdów, Korni ja ustaliła,

że wniosek radnego zostanie prz dłożony do Zarządu Powiatu Kol kiego (załączni nr 3 do

protokołu)

Na tym p iedzenie Korni ~izakończono.
Protokcło ała:

lalwina Morzyoka
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