Protokół nr 2.14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, które odbyła się w dniu 19 grudnia
2014 roku w godzinach 900 - 925 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności;
na 11 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 6.
W obradach komisji nie uczestniczyli radni: Ewa Awramik, Dorota Kruszewska, Irena
Markowska, Andrzej Surynt, Piotr Karpienia.
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w obradach Komisji uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa.
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Ireneusz Dzienisiewicz.
Powitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad. Następnie 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. Propozycje do planu pracy na I półrocze 2015 r.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 1.14 z dnia 3 grudnia 2014 roku. Protokół został
przyjęty w głosowaniu – jednomyślnie „za”.
Pkt 3. Propozycje do planu pracy na I półrocze 2015 r.
Komisja w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za”, przy 0 głosach wstrzym. i 0 głosach
przeciw zaproponowała niżej wymienione tematy do planu pracy na I półrocze 2015 roku:
1. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu miasta Ełku za rok 2014
w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ełku.

– uchwalenie wniosku

2. Kontrola w Ełckim Centrum Kultury w Ełku dot. projektu pn. „Modernizacja budynku ECK oraz
wyposażenie w kino”.
3. Kontrola inwestycji: skatepark.
4. W przypadkach szczególnych Komisja podejmie kontrole doraźne po uprzednim uzgodnieniu
z Przewodniczącym Rady Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia.

Pkt 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Tomasz Przekop poinformował, że trwa kontrola w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji. Zgłosił wniosek o przedłożenie protokołu z kontroli dla Komisji do zapoznania
się.
Komisja przez aklamację przyjęła wniosek radnego Tomasza Przekopa.
Radny Michał Tyszkiewicz – w związku z trwającą kontrolą hali sportowej w MOSR
zgłasza wniosek o przedstawienie dla Komisji ekspertyzy hali sportowej wraz z protokołem
z dokonanej kontroli do zapoznania się.
Komisja przez aklamację przyjęła wniosek.

Radny Tomasz Kłoczko poinformował, że w budynku zabytkowym, przy ul 3 Maja nr 9
były zabytkowe drzwi. Po remoncie ich nie ma, są wstawione drzwi plastikowe. Radny zadaje
pytanie co się z tymi drzwiami stało i czy konserwator zabytków na to wyraził zgodę ?
Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że rozpozna temat i poinformuje radnego.
Przewodniczący Komisji Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że następne posiedzenie
komisji planuje w dniu 16 stycznia 2015 r. o godzinie 9.00
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Ireneusz Dzienisiewicz

