P r o t o k ó ł Nr 21/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 23 stycznia 2014r.

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. Zatwierdzenie protokołu Nr 20/2013 z dnia 9 grudnia 2013r.
2. Powołanie zespołu kontrolnego i ustalenie terminu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie (4 głs. „za”) przyjęła porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 20/2013 z dnia 9 grudnia 2013r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół były przesłany pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu – wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
przyjęcie protokołu Nr 20/2013 z posiedzenia Komisji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Powołanie zespołu kontrolnego i ustalenie terminu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie
Miejskim.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z rocznym planem kontroli na 2014r.
uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/325/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013r. jest
zaplanowana w I kwartale br. kontrola n.t. „Zasadności przyznawania zasiłków stałych
i okresowych” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
Zgodnie z § 55 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim stanowiącego załącznik
Nr 3 do uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski kontrolę przeprowadza zespół kontrolny składający się
co najmniej z 3 radnych : przewodniczącego zespołu i członków zespołu.
Komisja ustaliła skład Zespołu Kontrolnego :
- Radny Stefan Kachel
- Radny Antoni Rak
- Radny Ludwik Juszczak
- Radny Jacek Kieroński

-2Przewodniczący Komisji zaproponował na Przewodniczącego Zespołu radnego Stefana Kachel.
W przeprowadzonym głosowaniu kandydatura została przyjęta jednogłośnie 4 głs. „za”.
Termin kontroli ustalono na dzień 14 lutego 2014r.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja nie zgłosiła wniosków.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 9.30 zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak

