
        

P r o t o k ó ł  Nr 22/2014 

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 18 marca 2014r. 

 

 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w sali oświatowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie 

Brzeskim. Posiedzenie otworzył o godz. 15
00 

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 Jacek Kieroński. 

 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
 

1.  Zatwierdzenie protokołu Nr 21/2014 z dnia 23 stycznia 2014r. 

2.  Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny. 

3.  Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok. 

4.  Sprawy różne – wolne wnioski. 

 

Komisja w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie - 4 głs. „za” przyjęła porządek posiedzenia.  

 

Do pkt  1 

 

 Zatwierdzenie protokołu Nr 21/2014 z dnia 23 stycznia 2014r.. 

 

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 21/2014 z posiedzenia Komisji.  

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków - 4 głs. „za” zatwierdziła protokół. 

 

Do pkt 2 

 

Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny. 

 

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego radny Stefan Kachel poinformował o przeprowadzonej 

rozmowie z Radcą Prawnym o dokonanej kontroli w dniu 14 lutego 2014r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w składzie dwuosobowym. Radca Prawny zwrócił uwagę, że 

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. Kontrolę przeprowadził zespół składający się tylko z 2 osób tj. Przewodniczącego Zespołu  

i członka Zespołu. Protokół Kontroli Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli wraz z przedłożonym 

projektem stanowiska Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. Nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

W związku z powyższym Komisja postanowiła przeprowadzić kolejną kontrolę w Miejsko Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim n.t. –„Zasadności przyznawania zasiłków stałych  

i okresowych”. 
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 Przewodniczący Komisji powołał skład Zespołu Kontrolnego : 
 

1. Radny  Stefan Kachel   -     Przewodniczący Zespołu Kontrolnego  

2. Radny Antoni Rak  - Członek Zespołu Kontrolnego 

3. Radny Ludwik Juszczak  - Członek Zespołu Kontrolnego   

4. Radny Jacek Kieroński - Członek Zespołu Kontrolnego 

 

Termin kontroli ustalono na dzień  01 kwietnia 2014r. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja przyjęła jednogłośnie - 4 głs. „za” skład Zespołu Kontrolnego. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Antoni Rak poinformował, że 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 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim : 

1)   zadania pn. „Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie”, 

2)   zadania 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”.    

 

Przewodniczący Komisji powołał skład Zespołu Kontrolnego : 
 

1. Radny  Antoni Rak    -     Przewodniczący Zespołu Kontrolnego  

2. Radny Stefan Kachel  - Członek Zespołu Kontrolnego 

3. Radny Ludwik Juszczak  - Członek Zespołu Kontrolnego   

4. Radny Jacek Kieroński - Członek Zespołu Kontrolnego 

 

Termin kontroli ustalono na dzień 08 kwietnia 2014r. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja przyjęła jednogłośnie - 4 głs. „za” skład Zespołu Kontrolnego. 

 

Do pkt  3 

 

  Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok. 

 

 Przewodniczący Komisji rady Antoni Rak odczytał opracowane sprawozdanie z działalności komisji 

za 2013 rok. 

 

Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag. 

 

Sprawozdanie z działalności komisji stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokółu. 

 

Do pkt  4 

 

Sprawy różne – wolne wnioski. 

  

Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę, że młodzież z Lewina Brzeskiego w ostatnim czasie korzystała z boiska 

w Przeczy z uwagi na nieczynne boisko „Orlik” w Lewinie Brzeskim. Nie wie czy boisko jest cały czas czynne 

czy nie.  

 

Przewodniczący Komisji dodał, że słyszał o nieczynnym boisku w czasie ferii zimowych. 

 

Radny Ludwik Juszczak poinformował, że przecież przy boisku „Orlik” trwa budowa o czym każdy wie. 

Osoby idąc od ulicy Zamkowej na boisko przechodzą przez plac budowy, ale przecież za bezpieczeństwo 

odpowiada Kierownik budowy.  
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Komisja zgłosiła następujące wnioski : 

 

1. W związku z korzystaniem w godzinach popołudniowych z boisk sportowych i placu zabaw 

usytuowanych przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Lewinie Brzeskim przez dzieci i młodzieży,  

Komisja  w n o s i  o włączanie świateł co najmniej do godz. 21
00

. Ponadto podać informację do jakiej  

 godz. będzie włączane światło, 
 

2. Komisja ponawia wniosek z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie poruszających się pojazdów 

mechanicznych po wałach, ścieżkach (od strony Kantorowic i od strony Stroszowic) wybudowanych 

w ramach inwestycji realizowanej przez RZGW pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 

Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej wraz z budową i modernizacją wału przeciwpowodziowego”.  

           Komisja Rewizyjna  w n o s i o wystąpienie do Firmy wykonującej zadanie o ustawienie  

           odpowiednich znaków zakazujących wjazdu pojazdom mechanicznym na wały, ścieżki pojazdy. 
 

3. Z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z wybudowanych ścieżek przy rzece Nysie Kłodzkiej 

Komisja  w n o s i o wystąpienie do PKP o zamontowanie znaku zakazującego przejścia przez tory 

kolejowe przy nasypie mostu – wejście schodami ( od strony m. Raski przy kończących się  

ścieżkach). 

                                       

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 16
00

 zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała: 

H. Berezowska 

 

        Przewodniczący Komisji  

  

      Antoni Rak 

 

 

 

 


