P r o t o k ó ł Nr 13/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 17 maja 2017r.
Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak otworzył posiedzenie komisji o godz. 1400. Przywitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 2 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 4 członków stanowi quorum. Lista
obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Nieobecny: radny Władysław Górka, radny Jacek Kieroński .
Tematem posiedzenia będzie :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 12/2017 z dnia 20 marca 2017r.
2. Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie - 2 głs. „za” przyjęła porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 12/2017 z dnia 20 marca 2017r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie wnieśli poprawek do protokołu – wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie zatwierdzenie protokołu Nr 12/2017.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 2 członków – przy 2 głs. „za” zatwierdziła
protokół.
Do pkt 2
Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak w imieniu Władysława Górki Przewodniczącego Zespołu
Kontrolnego przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli przez Zespól Kontrolny w dniu 6 kwietnia
2017r. w zakresie - stanu technicznego wybranych świetlic wiejskich w m. Mikolin, Golczowice, Przecza,
Oldrzyszowice.
Protokół z kontroli wraz z projektem stanowiska Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.
Komisja przystąpiła do omówienia wyników z przeprowadzonej kontroli ustalając następujące
zalecenia pokontrolne dotyczące stanu technicznego wybranych świetlic wiejskich w miejscowości:
1) Mikolin:
 pilnej naprawy pokrycia dachowego z uwagi na nieszczelność w pokryciu z dachówki. Powoduje to
zalewanie przez wody opadowe i roztopowe pomieszczeń;
 wykonanie odwodnienia budynku oraz opaski przy budynku;
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dokonanie renowacji lub wymiany stolarki okiennej;
wykonanie ogólnego remontu budowlanego i instalacyjnego.

2) Golczowice :
 pilne wykonanie opaski przy budynku oraz odwodnienie tak by wody opadowe i roztopowe nie
wpływały pod budynek;
 zamontowanie parapetów zewnętrznych;
 dokonanie kompleksowej naprawy ścian zewnętrznych i elewacji budynku;
 przeprowadzenie gruntownego remontu wewnątrz budynku pomieszczeń na parterze.
3) Przecza :
 przystosowanie pomieszczenia kotłowni do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki lub dobudowanie do budynku niezależnego pomieszczenia kotłowni.
4) Oldrzyszowice :
 wykonanie stałej ścianki działowej oddzielającej salę spotkań od toalet;
 pomalowanie kuchni wraz z zapleczem;
 wykonanie opaski przy budynku;
 naprawienie uszkodzonej elewacji i jej pomalowanie.
Przewodniczący Komisji powiedział, że podsumowując przeprowadzoną kontrolę należy stwierdzić, że
zarządca i mieszkańcy sołectw dbają w różnym stopniu o stan i wygląd świetlic. Świetlice wiejskie pełnią
swoją rolę, jednak potrzebne są spore nakłady finansowe oraz jeszcze większe zaangażowanie
mieszkańców by były wizerunkiem każdej wsi.
Następnie Komisja przystąpiła do omówienia treści projektu stanowiska z przeprowadzonej
kontroli – stanowisko przyjęto bez uwag. Na tej podstawie opracowano stanowisko i projekt uchwały
w sprawie zaleceń pokontrolnych.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 3 do protokołu, projekt uchwały stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Ustalono termin posiedzenia komisji na dzień 2 czerwca br. na godz. 1300 w sprawie zaopiniowania
wykonania budżetu gminy za 2016 rok i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie
absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak o godz. 1450 zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak
Protokoł zatwierdzono
dnia 2 czerwca2017r.
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