Protokół nr 10.15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, które odbyła się w dniu 28 września 2015 roku
w godzinach 900 - 1025 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy
na 5 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5.
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w obradach Komisji uczestniczyli:
Artur Urbański – Zastępca Prezydenta Miasta
Jarosław Wróbel – Skarbnik Miasta
Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o.
Konrad Siemienkiewicz – Dyrektor MOSiR
Zofia Pietkiewicz – Radca Prawny UM

obecności;

Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Ireneusz Dzienisiewicz. Powitał
zebranych, stwierdził prawomocność obrad.

Następnie odczytał propozycję porządku obrad
i poprosił o zamianę kolejności
rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad
i w głosowaniu – jednomyślnie „za” przyjęli następujący porządek obrad:
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark.
Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady
Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2012 r.
5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
1.
2.
3.
4.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 9.15 z dnia 21 sierpnia 2015 roku. Protokół został
przyjęty w głosowaniu – jednomyślnie „za”.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark.
Członkowie Komisji kończąc kontrolę realizacji inwestycji przeprowadzonej przez Zespół
Inwestycji Sp. z o.o. pod nazwą "Budowa utwardzonego placu do jazdy na rolkach wraz z
oświetleniem i kanalizacją teletechniczną monitoringu miejskiego w Ełku", w protokole zwanej
skatepark, przyjęli protokół z kontroli w głosowaniu jawnym – jednomyślnie „za” ( 5 głosy „za”).
Protokół z kontroli w załączeniu.
Niniejszy protokół Przewodniczący Komisji przekaże Prezydentowi Miasta Ełku, Prezesowi
Zespołu Inwestycji Sp. z o.o., Przewodniczącemu Rady Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie
internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pkt 4. Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę
Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Komisja zapoznała się z całością dokumentów w sprawie wniesionej skargi oraz wysłuchała
informacji przedstawionych przez:

Jarosława Wróbla – Skarbnika Miasta
Zofię Pietkiewicz – Radcę Prawnego UM.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą oraz po wysłuchaniu
informacji przedstawionych przez skarbnika miasta i radcę prawnego, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011
z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2012 r., wraz z uzasadnieniem; w głosowaniu jawnym: 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach wstrzymujących, uznając skargę za bezzasadną.
Pkt 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku.
Komisja wysłuchała informacji przekazanych przez Skarbnika miasta odnośnie wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2015 r. i dokonała analizy:
1. Zarządzenia nr 343/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2015r.
2. Zarządzenia nr 344/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2015 roku.
Komisja zapoznała się z wyżej wymienionymi dokumentami i nie wniosła zastrzeżeń.
Pkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw do protokołu.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Ireneusz Dzienisiewicz

