Protokół nr 16.16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2016
roku w godzinach 1000 - 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności;
na 5 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5.
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w obradach Komisji uczestniczyli:
 Jarosław Wróbel – Skarbnik Miasta
 Daniel Kulig Dyrektor PNT
 Agniesza Łuczyńskas PNT
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Ireneusz Dzienisiewicz.
Powitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad. 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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Opinia na temat
wykonania budżetu miasta za rok 2015 w związku z udzieleniem absolutorium
Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 15.16 z dnia 22 kwietnia2015 roku. Protokół został
przyjęty w głosowaniu – jednomyślnie „za” (5 głosów „za”).

Pkt 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Opinia na
temat wykonania budżetu miasta za rok 2015 w związku z udzieleniem absolutorium
Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały.
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku w sprawie oceny Prezydenta Miasta Ełku w
zakresie gospodarki finansowej za 2015 rok i udzielenia absolutorium.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ełku na podstawie:

a) sprawozdania finansowego - bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasta Ełk
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
b) sprawozdania z wykonanie budżetu miasta za 2015 rok - Zarządzenie Nr 574/2016 Prezydenta
Miasta Ełk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Ełku za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – Uchwała
RIO.VIII-0120-202/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11
kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ełku
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za rok 2015,
c) informacji o stanie mienia Gminy Miasta Ełku wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
d) informacji uzupełniających do tego sprawozdania złożonych przez Skarbnika Miasta,
e) kontroli i analiz przeprowadzonych w 2015 roku,
- uznaje gospodarkę finansową Prezydenta Miasta Ełku za prawidłową.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
a) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za 2015 rok,
b) udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełk za 2015 rok.
Niniejszą opinię komisja przyjęła w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw
i 0 głosach wstrzym.

Następnie Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Ełku za 2015 rok.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
za udzieleniem absolutorium - 5 głosów,
przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.
Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały wraz z opinią, do Rady Miasta powierza się
Przewodniczącemu Komisji. Uchwała w załączeniu.

Pkt 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Michał Tyszkiewicz zaproponował ująć do planu pracy na II półrocze b.r.
kontrolę realizacji inwestycji miejskiej: górna płyta boiska na stadionie MOSiR.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Elżbieta Liziewska

Ireneusz Dzienisiewicz

