PROTOKÓŁ Nr 2/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 19 marca 2015 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Piotr Kusyk. Powitał zgromadzonych
i stwierdził prawomocność obrad. Następnie odczytał przesłany w materiałach porządek
posiedzenia, proponując jego poszerzenie o dodatkowy punkt - pkt. 4 w brzmieniu:
„ 4. Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 16 stycznia 2015 roku”.
W głosowaniu: 7 głosów „za”, Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia
Przedstawienie porządku
PRZYJĘCIE PLANU PRACU KOMISJI NA ROK 2015.
Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 16 stycznia 2015r.
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad.

Ad.3
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji, który omówił radnym przygotowaną propozycję planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (zał. nr 1) podkreślając, że w planie pracy Komisji
proponuje przeprowadzenie dwóch kontroli w roku 2015.
Następnie poprosił o ewentualne uwagi do przedstawionej propozycji.
W otwartej dyskusji, radni poparli propozycje Przewodniczącego Komisji dotyczącą
przeprowadzenia dwóch kontroli przez Komisje w roku 2015, przy czym radny K. Majcher
zaproponował, aby przeprowadzane kontrole dotyczyły mniejszych jednostek podległych
Urzędowi.
Radny G. Siwek proponował natomiast, by nie kontrolować całych jednostek, tylko
poszczególne ich działy.
Radny W. Osiecki zaznaczył zaś, że Komisja może kontrolować tylko i wyłącznie instytucje
pod względem finansowania z budżetu miasta. Poza tym w swojej wypowiedzi sugerował
także, by do jednej kontroli wybrać jednostkę oświatową, zaś do drugiej jedną ze spółek z
udziałem Gminy, tj. PGK Sp. z o.o. lub PEC Sp. z o.o.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby do kontroli wybrać Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Lubartowie, aby zorientować się, jaka jest tam organizacja i co tam się w ogóle
dzieje.
Radni zgodzili się z propozycja Przewodniczącego i ostatecznie w toku dyskusji ustalono, że
jedna kontrola zostanie przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Lubartowie, a jej zakres będzie obejmował „ Gospodarkę finansową i wydatki inwestycyjne w
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w latach 2012 – 2014 ”. Termin wykonania w/w kontroli
Komisja ustaliła na m-c wrzesień 2015 roku.
W/w propozycja została w głosowaniu przyjęta przez Komisje jednogłośnie – 7 gł. „za”.
Kolejną propozycją była kontrola w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubartowie, którą
zaproponował radny W. Osiecki.
Z uwagi na fakt, że Biblioteka była kontrolowana w okresie ostatnich 4 lat, członkowie
Komisji ustalili jednomyślnie, że nie ma powodu przeprowadzania kolejnej kontroli w
przedmiotowej jednostce.
Radny G. Siwek zaproponował zatem, aby zająć się obrotem nieruchomości miejskich, tzn.
jakie nieruchomości zostały sprzedane, jakie inwestycje będą prowadzone ewentualnie w
mieście, bo na dzień dzisiejszy jak mówił, nie wie, jakie działki zostały sprzedane, ile tych
działek i jakie są dalsze plany inwestycyjne.
Propozycja taka uzyskała akceptację członków Komisji, zatem ustalono, że druga kontrola
odbędzie się w zakresie: „ Obrót gruntami miejskimi w latach 2013-2014”, zaznaczając przy
tym, że zagadnienie zostanie opracowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa Urzędu Miasta Lubartów. Termin wykonania sugerowanej kontroli Komisja ustaliła
na m-c lipiec 2015r.
W głosowaniu: 7 gł. „za”, Komisja przyjęła w/w propozycje do planu pracy Komisji na rok
2105.
Innych propozycji i głosów w dyskusji nie było, zatem Przewodniczący Komisji poddał
wypracowany projekt planu pracy Komisji wraz z wniesionymi poprawkami.
W głosowaniu:
za – 7

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja jednogłośnie przyjęła opracowany plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
( załącznik nr 2).
Punkt 3 porządku posiedzenia został zamknięty.

Pkt. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Uwag do treści protokołu nie było, zatem w głosowaniu – 7 głosów „za” protokół nr 1 z dnia
16 stycznia 2015 roku został przyjęty przez komisję jednogłośnie.
Następnym punktem porządku posiedzenia był pkt. 5.
Pkt. 5
Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękował zebranym i zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Piotr Kusyk

