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Lista obecrrości stanowi załącznik do protokołu.

W dniu 6 czerwca 2016 r' w Resuľsie odbyło się posiedzerrie Komisji Rewizyjnej
RMZ. W spotkaniu udział wzięIi członkowie komisji oraz zaproszeni gościewedług
załączonej listy obecności.
Pľzebi eg spotkani a zo stał zarej estľow any na no śnikuelektľon i cznym.
Zgo dníe z p or ządkienr
1.

o

bľad, o mówi ono następuj ące tematy

:

Wypľacowanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Pľezydentowi Miasta.

z

dnia

RMZ

Pan

2.Wezwanie do usunięcia naruszenia pľawa dokonanego uchwałą Nr XXIII/I71116
18 maja 2016

rł

'

3.Sprawy rőŻne.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Rewizyjnej
Michał Tkacz,powitał uczestników spotkania i przedstawił zaproszonych gości.
Ad.1

Pan

L. Chĺzanowski Zastępca

Prezydenta Miasta udzielił odpowiedzi na pytania zadane

na popľzednim posiedzeniu komisji, przedstawił informację dot. ugody w spr. roz|iczenia

remontu drogi

7I9.

Kolejna informacja dot. windykac1i naleŻności za odpady komunalne

oľaz działania windykacyjne PGM za zadłuŻenia z týułu najmu lokalu. Następny omówiony
temat dot. wydatkowania środków na zakup energii elektľycznej oraz wymianę instalacji

elektrycznej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szpitalnej 3. Temat omówiła
Pani Natalia Klem Refeľat Gospodarki Mieszkaniowej. Pani Magdalena osińska Radca UM
omówiła wpływ wyroków spraw sądowych na wykonanie budżetu Miasta na2015 ľok.

Po wysłuchania
Rewizyjnej

wyczerplýących wyjaśnień Pan Michał Tkacz Przewodniczący Komisji

RMZ

zgłoslł wniosek

Jasińskiemu absolutoriunr

z

o

rrdzielerrie Pľezydentowi Miasta Wojciechowi

tyIułu wykonania budżetu

jeclnornyślnie 5 głosan)i ,,za" poprali wniosek.

Za 2015 ľok. Radni

głosując

Nastę1lnie

l{adlli

pľzystąpili

c]o

głosorł'anizt

tlad spľawozdanienl finansorvyt^nza2015 ľok. I{aclni ľównież lł,rł,.lłłliosek popaľJi 5 głosanri
,rZä"'

Ad.2

Palli Magdalena osińsl<a pľzeclstawiła opinię pľzygotowaną w przeclniotowej spľawie oĺaz
szczegőłowo omówiła tenrat. Następnie wyjaśrriła,ze opinia komisji ma byó oclpowiedzią
na zasadnośó lub bľak zasadności na wezwanie, wyjaśniłapľocedurę w pľzypadku wezwania
do usunięcia naľuszenia prawa.

Pan MichaŁ Tkacz wniósł pod głosowanie stanowisko w spľawie niezajmowania stanowiska

w spľ. wezwania do usunięcia naľuszenia prawa. W głosowaniu Radni poparli stanowisko
głosując 4 głosanri ,,Zä" przy

1

głosie ,,wstrzymującym się''. Pan Jerzy Jankowski

do pľotokołu wyjaśnił,że Jego zdaniem tego typu podejście moŻe spowodować zarzut
obezczynnośó Rady Miasta i Komisji Rewizyjnej RMZ.

Ad.3

Pan Michał Tkacz przedstawił wniosek o interwencję Stowarzyszenia na Rzecz obľony
Środowiska Natuľalnego MŻ skieľow2ny do Komisji Rewizyjnej RMZ

decyzji firmie EMKA S.A. Wyczeľpującej odpowiedzi

w ww.

w spr.

wydania'.

spľawie udzieliła Pani

Magdalena osińska Mecenas UM.

Pan Michał Tkacz Przewodniczący Komisji podziękował obecnym Radnym

oÍaz

ZapÍoszonym gościomzaprzybycie i na tymzakonczył posiedzenie komisji.

i Rewizyjnej

RMZ

Michał Tkacz

Protokól sporządziÍa'. Iwona Nalcj
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