Protokół nr 21.16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2016 r.
w godzinach 930 - 945 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.
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.
2.
3.
4.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 20.16 z dnia 20 października 2016 roku. Protokół
został przyjęty w głosowaniu – jednomyślnie „za” .

Pkt 3. Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok.
Komisja w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” ( jednomyślnie „za”) zaproponowała niżej
wymienione tematy do planu pracy na I półrocze 2016 roku:
1. Kontynuacja kontroli inwestycji: przebudowa ulicy Kilińskiego.
2. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu miasta Ełku za rok 2016 – uchwalenie wniosku w
sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ełku.
3. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.
4. Kontrola realizacji inwestycji miejskiej: górna płyta boiska na stadionie MOSiR.
5. Kontrola Parku Naukowo-Technologicznego - umowy najmu, należności.
6. Kontrola wydatków związanych z promocja miasta w 2016 roku
7. Kontrola finansowania niepublicznych placówek oświatowych w latach 2015 – 2016.
8. W przypadkach szczególnych Komisja Rewizyjna podejmie kontrole doraźne po uprzednim
uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia.

Pkt 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” powołała 2. zespoły kontrolne
w składzie:
I zespół:
 Nikodem Kemicer
 Tomasz Kłoczko
do przeprowadzenia kontroli inwestycji: przebudowa ulicy Kilińskiego. Zespół w niniejszym składzie
dokona kontroli i przedstawi propozycję protokołu z dokonanej kontroli dla Komisji w terminie do
31.03.2016 r.

II zespół:
 Ireneusz Dzienisiewicz
 Michał Tyszkiewicz
 Mirosław Sawczyński
do przeprowadzenia kontroli Parku Naukowo-Technologicznego - umowy najmu, należności. Zespół
w niniejszym składzie dokona kontroli i przedstawi propozycję protokołu z dokonanej kontroli dla
komisji w terminie do 30.04.2016 r.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Elżbieta Liziewska

Ireneusz Dzienisiewicz

