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Protokół Nr 2 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina  

 

które odbyło się w dniu 26 lutego 2019 roku 

 
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie.  

 

 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 15.45. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych członków komisji.  

Obecny był również radny Jacek Kubiak. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

 

- wypracowanie planu pracy, 

- sprawy bieżące. 

 

 

Przewodniczący Komisji Dominik SZOPA poinformował, że w związku z opinią prawnika 

z WOKISS-u ze szkolenia radnych oraz opinii radcy prawnego Urzędu następuje zmiana 

planu pracy komisji. 

Propozycja planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina: 

1. Opracowanie planu pracy i kontroli na 2019 rok. 

2. Kontrola wybranych zamówień publicznych w zakresie  celowości, rzetelności, 

legalności i zasadności. 

3. Kontrola celowości, rzetelności, legalności i zasadności kosztów poniesionych 

w urzędzie miejskim i miejskich spółkach komunalnych. 

4. Analiza sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu za rok 2018. 

5. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za 2018 rok. 

6. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Konina. 

7. Kontrole problemowe we wskazanych przez Komisję wydziałach Urzędu Miejskiego 

w Koninie. 

8. Kontrole problemowe we wskazanych przez komisję jednostkach organizacyjnych 

w Urzędzie Miejskim oraz miejskich spółkach komunalnych. 

9. Sprawy bieżące. 

 

Radny Sławomir LOREK stwierdził, że plan zawiera elementy, które się pojawiły na 

ostatnim posiedzeniu. Plan powinien być jednak uniwersalny, celowy, rzetelny, dający 

możliwość oceny pracy komisji. 

 Jeśli chodzi o analizę sprawozdania z wykonania budżetu, opracowanie opinii 

w sprawie wykonania budżetu oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium obejmuje 

to duży obszar pracy komisji. Biorą w nim udział służby finansowe Urzędu i Regionalna Izba 

Obrachunkowa.  

 Pozostałe obszary zależeć będą od komisji, jak to będzie wypełnione i jest spójne 

z pracami innych komisji. 
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Radny Krystian MAJEWSKI dodał, że obecnie proponowany plan pracy komisji 

stanowi konsensus. 

 

Radny Jakub ELTMAN stwierdził, że Komisja Rewizyjna zajmuje się również 

informacją z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i powinno być to uwzględnione. 

 

Radni uznali, że zawiera się to w punkcie 7 planu pracy. 

 

Radny Sławomir LOREK stwierdził, że ważne będzie tworzenie zespołów 

problemowych do kontroli wąskich zagadnień, dobieranie zespołów i omawianie szczegółów. 

Komisja w trakcie kontroli otrzyma dokumenty do przeanalizowania i wygenerowania. 

 

 

Nie było uwagi do projektu planu pracy komisji. 

 

Plan pracy komisji przyjęto 6 głosami „za”. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Dominik Szopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokół sporządziła  

M. T. 

Biuro Rady Miasta 


