P r o t o k ó ł Nr 6
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Radomiu z posiedzenia odbytego
w dniu 27 maja 2015r.

Porządek posiedzenia:
1.

Przyjęcie protokołu Nr 5 z posiedzenia Komisji z dnia 8.04.2015r.

2.

Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji.

3. Sprawy bieżące.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności,
która stanowi załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Marek
Szary – Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji.
Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji z zapytaniem, czy są uwagi do
protokołu. W związku z brakiem pytań, Pan Marek Szary poddał pod głosowanie
protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji z dnia 8 kwietnia 2015r..
Ad.pkt. 1
Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Radomiu odbytego w dniu 8 kwietnia 2015r. został przyjęty jednogłośnie.
( 6 głosami za).
Ad.pkt 2

Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji.

1. Wpłynęła odpowiedź na wniosek Nr 10 – sprawa dotyczy skargi pana
Sebastiana Pietrzaka z dnia 26.03.2015r na Dyrektora MZL Pana Tomasza
Litwina. Przewodniczący Pan Marek Szary zapoznał zebranych z odpowiedzią
na w/w wniosek.
Po zapoznaniu się z dokumentami skarżącego i odpowiedzią Pana Prezydenta na
wniosek Nr 10, Komisja uznała skargę Pana Sebastiana Pietrzyka za
bezzasadną. – Opinia Nr 9/23 została przyjęta jednogłośnie. ( 6 głosami) uzasadnienie – Komisja nie dopatrzyła się złamania prawa, a skarżący otrzymał
wyjaśnienie jakie powinien spełnić warunki, aby umowa została przedłużona.
2.Przewodniczący zapoznał zebranych z pismem Pana Antoniego Jurka –
dotyczącego skargi z dnia 14.07.2014. Pan Marek Szary przypomniał, że skarga
Pana Antoniego Jurka została po jej rozpatrzeniu uznana za zasadną w 2014
roku. Rada Miejska Uchwałą Nr 675/2014 zobowiązała Pana Prezydenta do jej
wykonania .

Przewodniczący odczytał zebranym Uchwałę Nr 675/2014 z dnia 27.01.2014.
Komisja postanowiła, - udzielić odpowiedzi Panu Antoniemu Jurkowi.
W sprawie pisma skarżącego Pana Antoniego Jurka z dnia 22.05.2015 roku Komisja
postanowiła skierować Wniosek Nr 12/21 do Pana Prezydenta - przyjęty
jednogłośnie ( 6 głosami ), następującej treści – zwrócić się do Prezydenta z prośbą
o przedstawienie w jaki sposób została zrealizowana Uchwała Nr 675/14 z dnia
27.01.2015r.

3.Skarga Pana Marcina Karolika z dnia 30 marca 2015r przekazana od Wojewody
Mazowieckiego wraz z pismem uzupełniającym, które Pan Marcin Karolik skierował
pierwotnie do Wojewody Mazowieckiego.
Przewodniczący zapoznał zebranych członków Komisji z w/ w skargą
Komisja postanowiła skierować Wniosek Nr 13 do Pana Prezydenta z prośbą o
wyjaśnienie i ustosunkowanie się do zarzutów poruszanych w skardze z dnia
30.03.2015 i pisma z dnia 20.04.2015r.
Wniosek Nr 13/22 został przyjęty jednogłośnie ( 6 głosami )

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Woźniak, poinformował zebranych, że Pani
Magdalena Ciepielak zwróciła się do Niego z zapytaniem – czy została
przeprowadzona kontrola w sprawie dotyczącej Pana Jerzego Pacholca - poprzednia
kadencja.
Komisja postanowiła, że w najbliższym czasie powróci do sprawy.
4.W odpowiedzi na wniosek Nr 11 wpłynęły dokumenty z Wydziału Architektury
Urzędu Miasta w sprawie wydania pozwoleń na budowę na terenie wyodrębnionym z
projektu uchwały dot. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina
rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza – etap I”
Radni – członkowie Komisji wcześniej zapoznali się z dostarczonymi dokumentami
(9 teczek).
Przewodniczący
Pan Marek Szary poinformował, zebranych, że zgodnie z
przedstawionymi materiałami decyzje o wydaniu warunków zabudowy nie były
poprzedzane opinią MPU. Z dokumentów wynika, że pierwsze wydawane opinie
były negatywne, natomiast ostatnia jest pozytywna. Następnie odbyła się dyskusja,
głos zabrał Pan Dariusz Chłopicki, który również podkreślił, że pierwsze opinie są
negatywne, a kolejna ostateczna pozytywna mimo tych samych podstaw prawnych.
W związku z tym Komisja postanowiła:

Zaprosić Panią Bożenę Kaczmarek – Łyjak i przedstawiciela MPU na najbliższe
posiedzenie Komisji w sprawie wydania pozwoleń na budowę na terenie
wyodrębnionym z projektu uchwały dot. Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza – etap I”
5. Skarga Pana Eugeniusz Zacharskiego z dnia 5.06.2014 nie była przedmiotem
obrad – Pan Radny Przemysław Sońta, który wziął dokumenty zreferuje sprawę na
kolejnych posiedzeniach Komisji.

6.Pani Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz, była nieobecna, w związku z
tym pismo Pana Edwarda Małeckiego dot. działań Prezydenta Miasta Radomia z
dnia 18 czerwca 2013 będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Pan Marek Szary zapoznał członków Komisji z Uchwałą Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu
Nr Ra. 171.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014.
Kopię w/w uchwały przekazano radnym uczestniczącym w posiedzeniu Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Marek Szary

