
P r o t o k ó ł  NR 1/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 06 grudnia 2018r. 

 
 

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 4 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 4 członków stanowi quorum. Lista obecności 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
                                      

Następnie przedstawił porządek posiedzenia : 
 

1. Opracowanie rocznego planu kontroli na 2019 rok. 

2. Sprawy różne – wolne wnioski – wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.  

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków – jednogłośnie 4 głs. „za” przyjęła 

porządek posiedzenia. 

 

Do pkt  1 

 

  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 2019.  

 

W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak, radna Paulina Kamińska, radny 

Władysław Górka, radny Jacek Kierońśki. 

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja jednogłośnie - 4 głs. „za”  ustaliła następujący plan kontroli 

na rok 2019 : 

 

1) Kontrola stanu zrealizowanego zadania pn.: „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz  

z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Lewin 

Brzeski”. 

2) Kontrola stanu zrealizowanego zadania pn.: „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz  

z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Lewin 

Brzeski”. 

3) Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne 

zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy”. 

4) Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu 

budowlanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszczy. 

5) Wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za 2018 rok oraz wypracowanie opinii w sprawie udzielenia 

lub nieudzielania absolutorium. 

6) Wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za I półrocze 2019r. 
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7) Kontrola stanu obiektów oraz wykorzystanie powierzchni  w budynkach przedszkolnych położonych 

na terenie gminy Lewin Brzeski  

8) Kontrola wykonywanych prac remontowych realizowanego zadania pn. „Przebudowa zabytkowego 

budynku Willa XIX wieku  w Strzelnikach na ośrodek kulturalno- rekreacyjno – sportowy”. 
 

Następnie Komisja przystąpiła do opracowania projektu uchwały  w sprawie rocznego planu kontroli na 

2019 rok. 

 

Do pkt  2 

 

Sprawy różne – wolne wnioski.  
 

Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę na wzrastające pędy drzew w ogrodzenie boiska Klubu 

Sportowego „Pogoń” Łosiów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ul. Kolejowej w Łosiowie. 

 

Wobec powyższego Komisja w n o s i o dokonanie prac pielęgnacyjnych zieleni przy obiekcie sportowym 

przy ul. Kolejowej w Łosiowie. 

 

Następnie Komisja przystąpiła do wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji. 

Komisja wybrała na Z-cę Przewodniczącego Komisji radną Paulinę Kamińską – wyraziła zgodę. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak o godz. 14.43 zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała: 
H. Berezowska 
 

                  Przewodniczący Komisji  

  

             Antoni Rak 

 

Protokół zatwierdzono 

 dnia 21 marca 2019r. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


