Protokół nr 11.15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, które odbyła się w dniu 26 października
2015 roku w godzinach 1000 - 1015 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
Andrzej Semeńczuk – Naczelnik Wydziału MK

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 uwagi.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad
i w głosowaniu – jednomyślnie „za” przyjęli następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Kontrola w zakresie procedur i ich realizacji w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych w latach
2013 – 2014, w oparciu o losowy dobór próby.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 10.15 z dnia 28 września 2015 roku. Protokół został
przyjęty w głosowaniu – jednomyślnie „za”.
Pkt 3. Kontrola w zakresie procedur i ich realizacji w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych
w latach 2013 – 2014, w oparciu o losowy dobór próby.

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk przedłożył członkom
komisji informację odnośnie przyznanych dodatków mieszkaniowych od roku 2011.
Szczegółowa informacja w załączeniu.
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” powołała Zespół w składzie:
 Ireneusz Dzienisiewicz
 Michał Tyszkiewicz
do przeprowadzenia kontroli w zakresie jak wyżej.
Zespół w powyższym składzie dokona kontroli i przedstawi propozycję protokołu z dokonanej
kontroli dla Komisji w terminie do 10 grudnia 2015 r.
Pkt 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw do protokołu.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Elżbieta Liziewska

Ireneusz Dzienisiewicz

