Protokół nr 22.17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 24 lutego 2017 r.
w godzinach 1000 - 1045 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 Ełku,
 Jarosław Wróbel – Skarbnik Miasta
 Marta Herbszt – Naczelnik Wydziału PG
 Ewa Orłowska – radca prawny
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. Rozpatrzenie skargi z dnia 13.02 2017 r. na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 21.16 z dnia 19 grudnia 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:
 Artura Urbańskiego – Zastępca Prezydenta Miasta Ełku,
 Jarosława Wróbla – Skarbnika Miasta
 Martę Herbszt – Naczelnika Wydziału PG
uznała za bezzasadne niżej wymienione skargi:
1) z dnia 10 lutego 2017 r., w sprawie odmowy udzielenia informacji o dacie złożenia przez
właścicieli nieruchomości dokumentów powykonawczych, dotyczących działki nr geod. 122;
2) z dnia 13 lutego 2017 r., na czynność Prezydenta Miasta Ełku w sprawie wydawania zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
dotyczącej budynku gospodarczego posadowionego na działce nr geod. 122.
W wyniku powyższego rozpatrzenia skarg komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku 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. Sprawy różne i wolne wnioski.
Na prośbę i zapytanie Przewodniczącego Komisji Ireneusza Dzienisiewicza odnośnie
dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego, Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Artur
Urbański udzielił wszelkich wyjaśnień i odpowiadał na zapytania członków komisji w tym temacie, zgodnie z przygotowanym i przedłożonym dla radnych projektem uchwały
w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Elżbieta Liziewska

Ireneusz Dzienisiewicz

