
BR.0012.1.2.2022 

Protokół Nr 18 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina 

które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2022 roku 

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

Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 15.23. 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych członków komisji. 

Nieobecny był radny Krystian Majewski. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przystąpienie do czynności związanych z wypracowaniem opinii w sprawie 

wykonania budżetu miasta Konina za 2021 rok oraz przygotowania wniosku 

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina. 

Komisja przystąpi do kontroli i rozpatrzenia: 

 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2021 rok oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2021 rok, 

 informacji o realizacji planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2021 rok, 

przeprowadzonych przez Wydział Kontroli oraz inne wydziały Urzędu Miejskiego 

w Koninie za 2021 rok, 

 informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 

31 grudnia 2021 roku, 

2. Wyznaczenie zespołów kontrolnych związanych z procedurą absolutoryjną. 

Ad. 1. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta Konina za 2021 rok oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego 

Instytucji Kultury za 2021 rok, z informacją o realizacji planów kontroli zewnętrznych 

i wewnętrznych za 2021 rok, przeprowadzonych przez Wydział Kontroli oraz inne 

wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie za 2021 rok, a także z informacją o stanie 

mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
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Ad. 2. 

Ustalono skład zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej. 

1. Zespół Kontrolny w składzie: radny Jakub Eltman, radny Bartosz Małaczek - 

przystąpi do kontroli w zakresie: dochodów budżetu miasta Konina za 2021 

rok, kontroli zewnętrznych, wysokości zadłużenia - rok 2021, sprawozdania 

finansowego miasta Konina za 2021 rok, subwencji ogólnej. 

2. Zespół Kontrolny w składzie: radna Monika Lis, radny Krystian Majewski, radny 

Dominik Szopa - przystąpi do kontroli w zakresie: wydatków miasta Konina za 

2021 rok.  

3. Zespół Kontrolny w składzie: radny Tomasz Andrzej Nowak, radny Maciej 

Ostrowski przystąpi do kontroli w zakresie: informacji o stanie mienia 

komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 roku. 

Zespoły przystąpią do kontroli w Urzędzie Miejskim w Koninie u Skarbnika Miasta, 

w Wydziale Budżetu, w Wydziale Księgowości, w Wydziale Podatków i Opłat, 

w Wydziale Audytu i Kontroli, w Biurze Prezydenta Miasta oraz w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami. Kontrole rozpoczną się od 20 kwietnia 2022 roku. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący  

Komisji Rewizyjnej 

/-/ Dominik Szopa 

Protokół sporządziła: 

J. Koszal 

Biuro Rady Miasta 


