Protokół Nr 44/2013
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Analiza sytuacji finansowej w MCK w 2012r.- wnioski pokontrolne z grudnia
2012r.
4. Sprawy różne.

AD.1
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Komisji Pan Marek
Surmacz, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania
i podejmowania prawomocnych wniosków.

AD.2
Proponowany porządek dzienny został przyjęty jednomyślnie.

AD.3
Marek Surmacz- Jeżeli chodzi o skargę kupca to miał doręczone zaproszenie,
wprawdzie odebrał po terminie posiedzenia Komisji, zwrotka wróciła, ale nie
kontaktował się od tego czasu z Biurem Rady Miasta, nie wyraził żadnego
zainteresowania. Widuję tego Pana pod Cmentarzem i już w tej chwili on sam
handluje na kilku punktach tych nielegalnych. W każdym razie nie wyraził
zainteresowania i jako przewodniczący wnioskuję o to, aby sprawę umorzyć, nie
prowadzić dalszego postępowania. Składam wniosek o przyjęcie stanowiska,
umorzenie postępowania przez Komisję Rewizyjną z powodu braku zainteresowania
samego wnioskodawcy.
Jerzy Wierchowicz- Lepiej pozostawić bez rozpatrzenia.

Marek Surmacz- Pozostawiam bez rozpatrzenia, z powodu bezczynności
wnioskodawcy. Natomiast, jeżeli chodzi o Miejskie Centrum Kultury to obyło się
jedno nasze posiedzenie gdzie z-ca Prezydenta uczestniczyła. Zapraszałem na
spotkanie byłą Panią dyrektor MCK. Otrzymałem pismo (załącznik nr 2 do protokołu),
z którego wynika, że Pani dyrektor nie zamierza występować przed Komisją
Rewizyjną, ponieważ nie ma dostępu do dokumentów. Druga przyczyna jest też
wskazana, że nie ma zgody swoich wyższych przełożonych na to, aby jako pracownik
szeregowy mogła występować przed Komisją Rewizyjną. Na to musi wyrazić zgodę
jej dyrektorka Wydziału, ewentualnie Prezydent Miasta, itd. Ja tego nie rozumiem, bo
tu wszyscy są urzędnikami, a Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Prezydenta Miasta i
gdyby miało tak być, że Prezydent będzie selekcjonował, kto przyjdzie, a kto nie
przyjdzie to właściwie nigdy byśmy nie mogli dojść prawdy w tej sprawie. Na dzisiaj
poprosiłem Panią Dyrektor Wydziału Kultury, ale usprawiedliwiała się, że szczególnie
dzisiaj nie może, ten termin jest dla niej wyjątkowo niewygodny, jeżeli chodzi o
pozostawanie w pracy po godz. 15.00, 16.00, ale oddała się do dyspozycji, że w
każdym innym terminie, następnym w środku tygodnia, na początku tygodnia jest do
dyspozycji. Ja jednak będę nalegał na to żeby przez Prezydenta Miasta zaprosić byłą
Panią dyrektor, bo nam zależy na tym żeby rozmawiać z nią osobiście. Drugą osobą,
którą wskazane byłoby zaprosić to osoby kontrolując MCK, biorące udział
bezpośrednio w kontroli. Na końcu Panią główną księgową, która została zwolniona z
MCK. Na dzisiaj jest osobą poza administracją samorządową a więc nie będzie
problemu żeby ją zaprosić i spytać, co tam się działo? To tyle na dzisiaj, bo do niczego
innego dojść nie będziemy mogli. Protokół z kontroli cały czas jest dostępny w Biurze
Rady Miasta, załącznik nr 3 do protokołu.. Dyrektor Audytu zwrócił się o możliwość
zabrania protokołu do Wydziału Kontroli, ale odpowiedziałem, że tak długo jak prace
Komisji Rewizyjnej będą trwały to musi pozostawać do dyspozycji członków Komisji.
Jeżeli są jakieś inne uzupełniające dokumenty to prosiłem, aby je nam doręczyć, bo
coś się tam jeszcze pojawia. Chciałbym uzgodnić termin następnego posiedzenia
naszej Komisji, poniedziałek albo wtorek.
Marcin Kurczyna- Proponuję 23 kwietnia godz. 16.00.
Marek Surmacz- Dobrze, wtorek 23 kwietnia godz. 16.00 następne posiedzenie naszej
Komisji. Zaprosimy byłą Panią dyrektor drogą służbową za pośrednictwem Pana
Prezydenta i Panią dyrektor Wydziału Kultury. Na kolejne posiedzenie zaprosimy
audytorów, już będziemy mieli większą wiedzę a na trzecie posiedzenie zamykające
poprosimy Panią główną księgową.
Na tym posiedzenie zakończono.
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