PROTOKÓŁ Nr 5/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 10 marca 2016 roku

Lista obecności radnych w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Piotr Kusyk.
Powitał zgromadzonych,
stwierdził prawomocność
obrad
posiedzenia:

odczytał

porządek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli.
Sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok.
Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uwag do proponowanego
porządku posiedzenia nie było.
w głosowaniu proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie
następnie przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 3
Omówienie wyników przeprowadzonych

Komisja przyjęła
- 6 głosów "za",

kontroli.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący
Komisji - p. KAZIMIERZ MAJCHER, który
przedstawił Protokół Pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów z kontroli
w zakresie obrotu gruntami miejskimi w latach 2013-2014, przeprowadzonej w dniach
24.06.2015r. - 24.09.2015r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Urzędu Miasta Lubartów.
Uwag do Protokołu nie było.
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący p. PIOTR KUSYK przedstawił członkom
Komisji wyniki kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2015 roku przez Komisję
Rewizyjną Rady Miasta Lubartów, dotyczące gospodarki finansowej i wydatków
inwestycyjnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubartowie w latach 20122014.
Następnie Komisja przeszła do głosowania nad przyjęciem każdego z omawianych
protokołów.
Jako pierwsze głosowanie odbyło się nad protokołem pokontrolnym
Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów z kontroli w zakresie obrotu gruntami miejskimi
w latach 2013-2014, przeprowadzonej
w dniach 24.06.2015r. - 24.09.2015r.
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubartów.
Protokół został przyjęty jednogłośnie, pozytywnie (6 głosów "za").
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W drugiej kolejności odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego
z kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2015 roku przez Komisję Rewizyjną Rady
Miasta Lubartów, dotyczącego gospodarki finansowej i wydatków inwestycyjnych
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubartowie w latach 2012-2014.
Ponownie protokół został przyjęty jednogłośnie, pozytywnie (6 głosów "za").

Ad.4
Sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok.
Głos zabrał Przewodniczący
Komisji p. PIOTR KUSYK, który przedstawił
Sprawozdanie z planu pracy komisji za 2015 rok.
Nie zgłoszono zastrzeżeń do ww. Sprawozdania, zatem Komisja przeszła do jego
opiniowania.
Komisja zaopiniowała sprawozdanie jednogłośnie, pozytywnie (6 głosów "za").

Ad.5.
Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016.
Przewodniczący- p. PIOTR KUSYK zapoznał Komisję z proponowanym planem
pracy komisji na rok 2016 i otworzył dyskusję.
Jednym z punktów wymagających
omówienia
było wyznaczenie
jednostki
budżetowej
Miasta
wymagającej
kontroli
Komisji
Rewizyjnej
w 2016 r.
Przewodniczący p. P. Kusyk zaproponował członkom komisji przeprowadzenie
kontroli nt. prawidłowości gospodarowania
środkami budżetowymi w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie.
Propozycja ta spotkała się z ogólną akceptacją.
Następnie głos zabrał radny p. GRZEGORZ SIWEK, który zaproponował Komisji
kontrolę funkcjonowania jednostek kultury Gminy Miasto Lubartów, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej Muzeum Ziemi Lubartowskiej, od momentu
jego przejęcia przez gminę. Wniosek swój uzasadnił koniecznością rozpatrzenia
zasadności utrzymania tej jednostki jako samodzielnej, a nie np. włączenia jej w
struktury organizacyjne
Lubartowskiego
Ośrodka Kultury. Jak twierdził radny
G. Siwek: "trzeba rozpatrzyć, czy Muzeum Ziemi Lubartowskiej ma rację bytu jako
instytucja przynosząca dochód."
Do dyskusji włączył się również radny p. KAZIMIERZ MAJCHER, który poparł
wniosek poprzednika dodając, że wnosi o rozszerzenie zasięgu kontroli również
o ocenę wywiązywania się Muzeum z działalności statutowej.
Propozycja ta, została również ogólnie zaakceptowana.
Ostatecznie temat kontroli został następująco sformułowany: "Gospodarka finansowa
i działalność Muzeum Ziemi Lubartowskiej".
Na tym dyskusję zakończono.
Komisja przystąpiła do głosowania nad omawianymi propozycjami kontroli.
Jako pierwszy poddany pod głosowanie był projekt kontroli pn.: "Prawidłowość
gospodarowania środkami budżetowymi przez MOPS w Lubartowie", który został
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany (6 głosów "za").
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Kolejne głosowanie odbyło się nad projektem kontroli pn.: "Gospodarka finansowa
i działalność Muzeum Ziemi Lubartowskiej", który również został jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowany (6 głosów "za").
Po ustaleniu terminów przeprowadzenia zaopiniowanych kontroli, Komisja przystąpiła
do głosowania na całościowym planem pracy komisji na 2016 r., który został także
przyjęty jednogłośnie, pozytywnie (6 głosów "za").

Ad. 6
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Członkom Komisji przedstawiony został protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Uwag do treści protokołów nie było, zatem protokół został jednogłośnie (6 głosów
"za") przyjęty.

Ad. 7
Wolne wnioski.
Wniosków oraz zapytań nie zgłoszono,
zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

zatem

Przewodniczący

podziękował

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI

~

Katarzyna Gruba

Piotr Kusyk

3

