P r o t o k ó ł Nr 20/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 09 grudnia 2013r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali oświatowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
Posiedzenie otworzył o godz. 900 i przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak. Przywitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi quorum. Lista
obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Nieobecny radny Dariusz Kraiński.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:
1. Opracowanie planu kontroli na 2014 rok.
2. Sprawy różne.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie (4 głs. „za”) przyjęła porządek posiedzenia.

Do pkt 1
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy do 31 grudnia
roku poprzedniego winien być przedłożony Radzie roczny plan kontroli Komisji. W związku,
z czym prosi o składanie propozycji przeprowadzenia kontroli w roku 2014. Poinformował, że
w bieżącym roku Komisja nie zrealizowała planu pracy w tematyce zadań:
1. Kontrola zadania pn. „Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie”.
2. Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy”.
3. Kontrola w zakresie odzyskanej kostki granitowej w trakcie robót inwestycji pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski”.
Dlatego też proponuje w/w tematy kontroli ująć w planie kontroli na 2014r.
Kolejny temat do planu kontroli to przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
w dniu 29 października 2013r. wniosek mieszkanki Strzelniki o przeprowadzenie kontroli w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w zakresie weryfikacji kryterium przyznawania przez
urzędników pomocy w formie świadczeń (zasiłków a w szczególności z rejonu miejscowości Strzelniki).
Powyższy wniosek został przesłany Komisji pismem OR.III.0005.7.2013 z dnia 5 listopada 2013r.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja ustaliła następujący roczny plan kontroli na 2014 rok.
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2.

Urząd Miejski

1. Kontrola zadania pn. „Remont dachu
w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie”.
2. Kontrola zadania inwestycyjnego pn.
„Zagospodarowanie
terenu
sportowego
w Skorogoszczy”.
3. Kontrola w zakresie odzyskanej kostki
granitowej w trakcie robót inwestycji pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla
miasta Lewin Brzeski”.

3.

Urząd Miejski

Zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu na
świetlicy wiejskiej w Ptakowicach”.

4.

Zarząd Mienia
Komunalnego Lewin
Brzeski Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością

5.

Urząd Miejski

6.

Urząd Miejski

7.

Urząd Miejski

I
kwartał

II
kwartał

Zasady utrzymania i finansowania punktu poczty
w Skorogoszczy.

II
Kwartał

Wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za 2013
rok oraz wypracowanie opinii w sprawie
udzielenie lub nieudzielania absolutorium.

II
Kwartał

Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
hali sportowej z łącznikiem przy PSP w
Łosiowie”.

Wykonanie budżetu gminy Lewin Brzeski za I
półrocze 2014r.

III
Kwartał
III
Kwartał

Do pkt 2
Sprawy różne – wolne wnioski.
Radny Ludwik Juszczak zwrócił uwagę, że do tej pory Komisja nie wybrała Zastępcy Przewodniczącego a zgodnie
z Regulaminem Pracy Rady winna wybrać na pierwszym posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak zaproponował powołać na Zastępcę radnego Stefana Kachel.
Radny Stefan Kachel wyraził zgodę.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja jednogłośnie ( 3 głs. „za” ) wybrała na Zastępcę Przewodniczącego
Komisji radnego Stefana Kachel. Radny Stefan Kachel nie brał udziału w głosowaniu.
Następnie Komisja wstępnie ustaliła termin posiedzenia Komisji na dzień 21 stycznia 2014r.
w zakresie powołania zespołu kontrolnego i omówienia zakresu przeprowadzenia kontroli :
− zadania pn. „Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie”,
− zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy”,
− w zakresie odzyskanej kostki granitowej w trakcie robót inwestycji pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski”.

-3Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Rak w n o s i zapytanie w sprawie terminu otwarcia
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lewin Brzeski.
Radny Stefan Kachel poruszył temat w zakresie otwarcia drogi gminnej z Lewina Brzeskiego przez m. Raski do
Przeczy, która ze względu na prowadzone roboty (przebudowy wału przeciwpowodziowego) jest zamknięta.
W dyskusji udział wzięli : radny Ludwik Juszczak, radny Stefan Kachel, Przewodniczący Komisji
W wyniku przeprowadzonej dyskusji w sprawie realizowanej inwestycji przez RZGW pn. „Poprawa ochrony
przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej wraz z budową i modernizacją wału
przeciwpowodziowego” członkowie komisji zwrócili uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne po wałach
wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez RZGW.
W związku z powyższym Komisji w n o s i o wystąpienie do Firmy wykonującej zadanie o zablokowanie wjazdu
na wały przez pojazdy mechaniczne. Również Komisja zwróciła uwagę, że pojazdami mechanicznymi kierują
osoby po spożyciu alkoholu.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 1000 zamknął posiedzenie
Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak

