P r o t o k ó ł Nr 23/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 07 maja 2014r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Posiedzenie otworzył o godz. 1000 i przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak. Przywitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi quorum.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Nieobecny : radny Jacek Kieroński, radny Dariusz Kraiński ( obecność usprawiedliwiona).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 22/2014 z dnia 18 marca 2014 r.
2. Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie - 3 głs. „za” przyjęła porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 22/2014 z dnia 18 marca 2014r..
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był 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 22/2014 z posiedzenia Komisji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 3 członków - 3 głs. „za” (radni: Antoni Rak, Ludwik
Juszczak, Stefan Kachel) zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego radny Stefan Kachel poinformował, że w związku
z brakiem quorum Zespołu Kontrolnego nie została przeprowadzona w dniu 1 kwietnia 2014r. kontrola
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 składający się, co najmniej z 3 radnych – obecnych było 2 radnych.
Lista obecności Zespołu Kontrolnego w załączeniu do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący kolejnego Zespołu Kontrolnego radny Antoni Rak przedstawił protokół
kontroli przeprowadzony przez Zespól Kontrolny w dniu 08 kwietnia 2014r. oraz projekt stanowiska
Komisji w sprawie przeprowadzonej kontroli. Protokół z kontroli wraz z projektem stanowiska Komisji
stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.

-2Przedmiotem kontroli Zespołu Kontrolnego było :
1. Zadanie pn. „Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie”,
2. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy”,
3. W zakresie odzyskanej kostki granitowej w trakcie robót inwestycji pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski”
zgodnie z rocznym planem kontroli na 2014r.
Komisja Rewizyjna omówiła wyniki z przeprowadzonej kontroli i mając na uwadze zagrożenie
bezpieczeństwa użytkowników zgłosiła do pilnej realizacji następujące wnioski :
1) Zobowiązać Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy o spowodowanie wycinki
nachylonego drzewa akacji w kierunku boiska zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników,
2) zobowiązać Dyrektora Przedszkola Publicznego w Łosiowie o spowodowanie wymiany instalacji
elektrycznej w budynku przedszkolnym w Łosiowie z uwagi na brak możliwości używania kilku
urządzeń jednocześnie – brak oporności instalacji - zagrożenie przeciwpożarowe.
Następnie Komisja Rewizyjna przystąpiła do omówienia treści stanowiska z przeprowadzonej kontroli –
stanowisko przyjęto bez uwag. Na tej podstawie opracowano projekt uchwały w sprawie zaleceń
pokontrolnych. Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak przedstawił odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej zgłoszone
na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 roku :
− pismo skierowane do PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
w sprawie umieszczenia stosownego oznakowania tj. zamontowania znaku zakazującego przejścia
przez tory kolejowe przy nasypie mostu – wejście schodami,
− pismo skierowane do Firmy SKANSKA SA Zaplecze Budowy w Lewinie Brzeskim w sprawie podjęcia
działań zmierzających do zablokowania możliwości wjazdu nie związanych z realizacją inwestycji pn.
„Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej”,
− pismo skierowane do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim w sprawie
oświetlenia boisk sportowych zlokalizowanych na terenie szkoły.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak zwrócił uwagę na parkowanie samochodów w Rynku
w Lewinie Brzeskim a można to zauważyć w sobotę, zapytał czy nie należałoby się zastanowić nad
opracowaniem organizacji ruchu i parkowania pojazdów w Rynku.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu – jednogłośnie 3 głs. „za” w n o s i o opracowanie projektu
organizacji ruchu drogowego i parkowania pojazdów w Rynku w Lewinie Brzeskim.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 1500 zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
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