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PROTOKoT NR 3/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WTOCTAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski
Data i miejsce obrad: 18 kwietnia 2or7

-

przewodniczqcy Komisji.

r,,urzqd Miasta wloclawek, zielony Rynek 11/13

Sala nr 5

Proponowany porzqdek obrad:

1.

Sprawy organ izacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzen ie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 2 z dnia 23-O3-ZOL7 t.
d) zmiany do porzqdku obrad.
2 Powolanie zesporu kontrornego do przeprowadzenia kontrori jednostek bud2etowych
Miasta Wloctawek w zakresie udzielania zam6wieri publicznych
za 2016 rok.
3. Sprawy bieiqce iwolne wnioski.

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzqdkowe.
w posiedzeniu, kt6remu przewodniczyi radny J6zef Mazierski przewodniczqcy
Komisji
Rewizyjnej udzial wziqri czionkowie Komisji wg. risty
obecno6ci stanowiqcej zatqcznik ao
niniejszego protokolu. O godzinie 14:00 przewodniczQcy
Komisji otworzyl obrady, po
powitaniu czlonk6w Komisji poinformowar,
ii zgodnie z ristq obecno(ci w posiedzeniu
uczestniczy 5 czlonk6w Komisji, co wobec skradu
wynoszacego g os6b stanowi quorum i
pozwala na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Przewodniczqcy poinformowar, ii w Biurze Rady
Miasta znajdowaf siq do wgrqdu protok6r Nr
2 zdnia23 marca 2017 roku, z kt6rym czionkowie
mogri siq zapoznaei wnieSi swoje uwagi.

Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji proiok6l
zostal przyjqty

w drodze
przeprowadzonego glosowania. Za jego przyjqciem
radni opowiedzieli siq jednomySlnie.
Nastqpnie Przewodniczqcy Komisji przedstawil projekt
porzqdku obrad, do kt6rego nie
wniesiono zmian i uwag, w zwiqzku z tym
zaproponowany porzqdek obrad zostar t)znany za
ooowiqzujqcy.

Ad.2

Powolanie zespolu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli jednostek budietowych
Miasta Wfocfawek w zakresie udzielania zam6wiefi publicznych za 2016 rok.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski poinformowal, i2 zgodnie z
planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wloclawek na rok 2017 zostanie
przeprowadzona kontrola jednostek bud2etowych Miasta Wloclawek w zakresie udzielania
zam6wief publicznych za 2016 rok.
W zwiqzku z powy2szym PrzewodniczEcy Komisji, zwr6cil siq do radnych o zglaszanie
kandydatur do pracy w zespole. Do udzialu w pracach zespolu kontrolnego zglosili siq
nastqpujqcy radni: J6zef Mazierski, Jacek Bulawa, Stanislaw Krzemieniewski, Krzysztof
Kowalski. Do pracy w w/w zespole powolano r6wnie2 nieobecnego na posiedzeniu radnego
Andrzeja Paluckiego. Przewodniczqcy Komisji poinformowal, ii osobiicie powiadomi radnego
o zgloszeniu jego kandydatury do prac w zespole kontrolnym. Przewodniczqcym zespolu
kontrolnego zostaf radny J6zef Mazierski. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poddal pod
glosowanie wyloniony sktad zespofu kontrolnego. W wyniku przeprowad zon ego glosowania
za wfw skladem czlonkowie Komisji Rewizyjnej obecni na obradach opowiedzieli siq
jednomySlnie, glos6w przeciwnych oraz wstrzymujacych siq nie stwierdzono.
Zesp6l Kontrolny poinformowat, i2 podejmie dzialania kontrolne w terminie od dnia 8 maja
do dnia 30 czerwca 2Ot7 roku, stosowne dokumenty w tej sprawie przygotuje i przekaie
Prezydentowi Miasta oraz czlonkom Zespotu Kontrolnego Biuro Rady Miasta.
Ad.3
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei radnv J6zef Mazierski poinformowal, i2 wptyngla
odpowiedi Prezydenta Miasta na pismo ,,Zieleni Miejskiej" we Wfoclawku w sprawie
nieprawidlowego przeprowadzenia czynno5ci wylonienia wykonawcy na zlecenie wyciqcia gg
sztuk drzew z teren6w stanowiqcych wtasnodi Gminy Miasto. czlonkowie Komisji zapoznali
siq z odpowiedziq i przedstawionymi wyjaSnieniami.
Wobec braku zgloszeri radnych do zabrania glosu w dyskusji na ww. temat przewodniczEcy
Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski poinformowa.l, 2e zamyka posiedzenie Komisji.
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