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Protokó|nr 6120|2
posiedzeniaKomisji Rewiryjnej Rady Powiatu Slupskiego
z dnia 19września
2012roku
Przewodnicz4cyKomisji' pan Arkadiusz Walaclr' po stwierdzeniuquorum o godzinię l4'0o'
otworzyłposiedzenieKomisji RewizyjnejRady PowiatuSłupskiego'które odbyłosię w sali 206
Starostwa
Powiatowęgow Słupskuprzy u|.SzarychSzeregówl4.
(listaobecności
radnychstanowizałqcznikm l do protokołu)
Ad l.
Pan Arkadiusz walach - Przewodniczący Komisji ' odczytał pfoponowanyporzqdek
posiedzenia
(stanowizał4cfnikm 2 do protokołu):
l' Przyjęcieporządkuposiedzenia.
2. Przyjęcieprotokołó\',,
z posiedzeńKomii1i z dnia 17ma1a2012roku i 24 maja2012roku'
3. Sprawozdanie
z pracy Komisji za I półrocze20l2 roku'
4. sprawy Ióżnę.
Ząp}'tałradnych.czy mają uwagi do pożądku posiedzenia'Głosów rł tej sprawie nie było'
w wynikugłosowania
radnijednogłośnie
przyjęliporzqdekposiedzenia.

Ad 2.

Pan Arkadiusz Wa|ach - Przewodniczący Komisji - zaproponowałprzyjęcie protokołów
z posiedzeńKomisji z dnia 1'7maja20|2 roku i 24 maja 2012 roku' Przypomniał'żeprotokoły
byływyłożone
do wgląduw pokoju 205 oddziałuobsługiRady i ZarząduPowiatuw wydziale
organizacyjnym.Z^pytał,czy członkowieKomisji maj4 uwagi' Głosów w tej spra\Ą''ie
nie było.
Przyjęcieposzczegó|nychprotokołówpoddałpod glosowanie'po czym stwierdził,że zostały
jednogłośnie
przyjęte'
Ad 3.
Pan Arkadiusz Walach - PrzewodniczącyKomisji zauwaŻył,
żesprawozdanie
z pracyKomisji
RewizyjnejzaI półrocze2012 roku ladni otrzymaliwraz z zaploszeniemna posiedzenieKomisji.
Zapytał,czy radni zapozna|isię z nim i czy majądo niego uwagi' Uwag do treścispnwozdania
nie było' Sprawozdaniez pracy Komisji za I półrocze20]2 roku poddałpod głosowanie,
po czym stwierdził,
j ednogłośrie
żew wynikugłosowania
zostało
przyjęte'
(sprawozdanie
z pracyKomisji za I półrocze20|2 roku stanowizałącznik
nr 3 do protokołu)
Ad 4.
Pan Arkadiusz wa|ach . Przewodniczący Komisji - w sprawachróżnychodczytałradnym
odpowiedŹZarząduPowiatu Słupskiegona wniosek Komis.jiz dnia |7 rnaja2012 roku. który
z^wierat
zastrzeż.enia
dotyczącenieterminowego
przekazywania
środkówfinansowychpruezorgan
prowadzący'
(odpowiedź
ZarząduPowiatusłupskiegostanowizałącznik
nI 4 do protokołu)
CzłonkowieKomisji przyję|ido wiadomości
treść
pismaZarząduPowiatusłupskiego.

radnym'iż w planie
Pan Arkadiusz walach - PrzewodniczącyKomisji _ następnieprzypomniał
jest
kontlola w ZarządzieDróg
placy Komisji Rewizyjnej na miesiąc październikwpisana
przetargami
Powiatowychw Słupsku'która ma objąćzagadnieniazwiqzanez przcprowadzonymi
przebiegiem
realizacji
inwestycji
drogo\łych
fa
II kwa ały
na llyb€ n e inwestycjedrogoweoraz
2012 roku' Poinformował,że zgodnie z s 41 ust' 2 statutu Powiatu Słupskiegow celu
przeprowadzenia
czynnościkontrolnych'przewodniczącyKomisji Rewizyjnej Wyznaczazespół
BogumiĘ
się z drtóch do trzęchczłonkówKomisji i Wskazałkandydatury:
kontrolnyskładający
Lenard jako przewodniczącejzespołukontro]ującego'Zbigniewa Kamińskiego oraz Piotm
jako członkówzespołttkontrolującego.
Zap'Ąał,czrywymienieniradni wyrażają
Wszółkowskiego
zgodę.
Pani BogumilaLenard

członekKomisji _ wyrafiłazgodę'

Pan Zbigniew Kamiński _ członekKomisji _ wyraziłzgodę'
Pan Piotr Wszólkowski _ członekKomiŚji _ Wyraziłzgodę'
Pan Arkadiusz Walach - Przewodniczący Komisji _ zwraca.jącsię do członkówzespołrr
poprosiło podaniedatykontfoliw ZarzqdzieDróg Powiatowychw Słupsku.
kontrolujqcego,
2012 roku.
ustalili tęrminkontroli na dzień 25 pażdzierrtika
CzłoŃowię Zespołukonho1ującego
jednostkę
przez
przygotowania
stoso$,nych
dokumęntów
wskazali
takŹe
na
konieczność
Radni
zakreskontroljw terminiedo 5 paŹdziemikabr'
obejmujących
Pan Arkadiusz wa|ach. Prz€ w odniczący Komisji _ po rłyczerpaniutemató\łfamknął
posiedzerrie
Komisji Rewiz1,jte.j
Rady Powiatusłupskiego'
Zakończonoo godz.14'25.
Protokołowała:
Aneta Zakrzewska

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
ArkadiuszWalach

