Protokół nr 19.16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2016 r.
w godzinach 1000 - 1027 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:
 Artur Urbański - Zastępca Prezydenta Miasta,
 Bogusław Wisowaty – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji
 Marta Herbszt – Naczelnik Wydziału PG
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Ireneusz Dzienisiewicz.
Powitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad. Odczytał propozycję porządku obrad
i poprosił o zamianę kolejności rozpatrywani punktów 3 z 4 z przedłożonej propozycji
porządku obrad, tj. w pierwszej kolejności rozpatrzyć punkt dot. rozpatrzenia skargi na
działalność Prezydenta Miasta Ełku.
Członkowie komisji w głosowaniu – jednomyślnie „za” przedstawioną propozycję
przyjęli.
Następnie członkowie komisji w głosowaniu – jednomyślnie „za” przyjęli
następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
4. Kontrola realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego –
ciąg dalszy.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 18.16 z dnia 22 czerwca 2016 roku. Protokół został
przyjęty w głosowaniu – jednomyślnie „za” .

Pkt 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą
oraz po
wysłuchaniu informacji przedstawionych przez:
 Zastępcę Prezydenta Miasta Ełku Artura Urbańskiego,
 Naczelnika Wydziału PG Martę Herbszt,
uznała za bezzasadną skargę z 20 lipca 2016 r., dotyczącą przymusowej dzierżawy
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ełku jako działka nr 341/14,
stanowiąca własność Gminy Miasta Ełk z przeznaczeniem pod schody terenowe stanowiące
wejście do jego budynku, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów miasta Ełku jako działka nr 341/7.
W wyniku powyższego rozpatrzenia skargi komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie jak wyżej wraz z uzasadnieniem. Niniejszy wniosek Komisja przyjęła
w głosowaniu jawnym– jednomyślnie „za”.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.

Pkt 4. Kontrola realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego
– ciąg dalszy.
Członkowie komisji kontynuując kontrolę przebudowy ul. Kilińskiego, zwrócili się
do p. Haliny Bender Prezesa Zespołu Inwestycji o przedłożenie niżej wymienionych
materiałów:
o dokumentów przetargowych,
o specyfikacji technicznej,
o umowy,
o protokołu odbioru
na posiedzenie zespołu kontrolnego komisji w dniu 2 września 2016 r. o godzinie 10.00
w Biurze Rady Miasta.
Pkt 5. 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

