Protokół Nr 25/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
odbytego dnia 06 c zerwca 2014r.

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 1400 i prowadził Przewodniczący Komisji Radny
Antoni Rak. Przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą
obecności aktualnie w posiedzeniu udział bierze 4 radnych, co wobec składu Komisji
wynoszącego 5 członków stanowi quorum, przy którym komisja może podejmować
prawomocne uchwały i opinie. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Nieobecny : radny Dariusz Kraiński (nieobecność usprawiedliwiona).

Tematem posiedzenia będzie :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 23/2014 z posiedzenia w dniu 7 maja 2014r. i protokołu
Nr 24/2014 z posiedzenia w dniu 29 maja 2014r.
2. Wypracowanie wniosku i opinii w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lewina Brzeskiego
za rok 2013 – podjęcie uchwały.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.

Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 23/2014 z dnia 07 maja 2014r. i protokołu Nr 24/2014 z dnia 29 maja
2014 r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły były przesłane pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili uwag do protokołów – wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie przyjęcie :
− protokołu Nr 23/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 07 maja 2014r.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków – przy 4 głs. „za” (radni : Antoni
Rak, Jacek Kieroński, Stefan Kachel, Ludwik Juszczak) zatwierdziła protokół.
− Protokołu Nr 24/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 29 maja 2014 r.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - przy 3 głs. „za” (radni : Antoni
Rak, Jacek Kieroński, Stefan Kachel) , 1 głs. „wstrzymującym się” (radny : Ludwik Juszczak) zatwierdziła
protokół.
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Do pkt 2
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak poinformował, że w dniu dzisiejszym Komisja
winna wypracować wniosek i opinię w sprawie absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak odczytał w całości tj. wraz
z uzasadnieniem – przygotowany już projekt Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu
gminy za 2013r. i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lewina
Brzeskiego1).
Komisja w głosowaniu jawnym w obecności 4 radnych – przy 3 głs. „za” (radni : Antoni Rak,
Jacek Kieroński, Stefan Kachel) przy 0 głs. „przeciw”, 1 głs. „wstrzymującym się” (radny : Ludwik
Juszczak) - podjęła uchwałę Nr 4/2014 w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy za
2013 rok i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego
Uchwała Nr 4/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak przedstawił odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej
zgłoszone na posiedzeniu w dniu 07 maja 2014 roku :
− pismo informujące o podjętych działaniach w sprawie realizacji wniosku wymiany instalacji
elektrycznej w budynku przedszkolnym w Łosiowie,
− pismo do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy o spowodowanie wycinki
nachylonego drzewa akacji,
− pismo informujące o możliwościach realizacji wniosku w sprawie opracowania projektu organizacji
ruchu drogowego i parkowania pojazdów w Rynku w Lewinie Brzeskim.
Przewodniczący Komisji Antoni Rak i radny Stefan Kachel zwrócili uwagę, że z uwagi na zagrożenie
bezpieczeństwa - instalacja elektryczna w budynku przedszkolnym w Łosiowie winna być jak najszybciej
wymieniona.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 14,252) zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak

________________________________________
1)Komisja wprowadziła zmianę treści zapisu na wniosek radnego Ludwika Juszczak – treść poprzednia „Komisja
Rewizyjna biorąc pod uwagę wyniki analizy wykonania budżetu Gminy za 2013 rok opracowała projekt uchwały
w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Lewin Brzeski i udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lewina Brzeskiego za 2013 rok oraz jej uzasadnienie. Po przygotowaniu tych dokumentów nastąpiło odczytanie
i głosowanie”,
2)Komisja wprowadziła zmianę treści zapisu na wniosek radnego Ludwika Juszczak – treść poprzednia „ o godz.
1500 ”.
Komisja zatwierdziła Protokół Nr 25/2014 w dniu 21 października 2014r.

