
P r o t o k ó ł  NR 5/2019 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 02 grudnia 2019r. 
 

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. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
                                      

Następnie przedstawił porządek posiedzenia : 
 

1. Opracowanie rocznego planu kontroli na 2020 rok. 

2. Sprawy różne. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku 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 2020.  

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji : Przewodniczący Komisji Antoni Rak i radny Władysław Górka - 

zaproponowali przeprowadzić następujące kontrole w 2020 roku: 
 

1) Kontrola realizacji windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 
2) Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 
    komunalnych w Lewinie Brzeskim; 

 

3) Wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za 2019 rok oraz wypracowanie opinii w sprawie udzielenia  

    lub nieudzielania absolutorium; 
 

4) Wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za I półrocze 2020r.; 

 

5) Kontrola stanu technicznego pozostałych świetlic wiejskich – zakończenie kontroli; 

 

6) Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych  

      i wodnych na terenie Gminy –   Brzeg i Gminy Lewin Brzeski” ( park w Lewinie Brzeskim); 

 

7) Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin  

     Brzeski i Gminy Branice - ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego” ( park  

     w Skorogoszczy).  
 

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

2020 rok. 

 

Do pkt  2 

 

Sprawy różne – wolne wnioski.  

http://bip.kietrz.pl/system/obj/2854_opinia_i_wniosek_Komisji_rewizyjnej.pdf#page=2
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 Spraw bieżących nie wniesiono, wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak o godz. 14.48 zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała: 
H. Berezowska 
 

                  Przewodniczący Komisji  

  

             Antoni Rak 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


