P r o t o k ó ł Nr 11/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 12 grudnia 2016r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek
Nr 26. Posiedzenie otworzył o godz. 1400 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 4 członków stanowi quorum.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Stefan Kachel.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2016 z dnia 20 września 2016r.
2. Opracowanie rocznego planu kontroli na 2017 rok.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 3 członków – jednogłośnie 3 głs. „za” przyjęła
porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 10/2016 z dnia 20 września 2016r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych oraz
wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie przyjęcie protokołu Nr 10/2016 z posiedzenia Komisji.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 3 członków - jednogłośnie 3 głs. „za” zatwierdziła
protokół.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak poinformował, że zgodnie z Regulaminem Pracy Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim do 31 grudnia roku poprzedniego winien być przedłożony Radzie roczny plan
kontroli Komisji. W związku, z czym prosi o składanie propozycji przeprowadzenia kontroli w roku 2017.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak, radny Jacek Kieroński, radny
Władysław Górka.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja - jednogłośnie 3 głs. „za” ustaliła następujący plan kontroli
na rok 2017 :
 kontrola stanu technicznego świetlic wiejskich – I kwartał;
 kontrola poniesionych wydatków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – dla zadań
budowy kanalizacji w m. Skorogoszcz – Chróścina, Przecza - Raski oraz w Lewinie Brzeskim – II
kwartał;
 wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za 2016 rok oraz wypracowanie opinii w sprawie udzielenia
lub nieudzielania absolutorium – II kwartał;

 wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za I półrocze 2017r. - III kwartał ;
 kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych Publicznych Szkół Podstawowych położonych na
terenie gminy Lewin Brzeski – IV kwartał.
Następnie Komisja przystąpiła do opracowania projektu uchwały w sprawie rocznego planu kontroli na
2017 rok, projekt stanowi zał. do niniejszego protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Spraw bieżących nie wniesiono, wolnych wniosków nie zgłoszono.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak o godz. 15.30 zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak
Protokół zatwierdzono
dnia 20.03.2017r.
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