Protokół Nr 50/2013
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 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. Rozpatrzenie zarzutów w skardze z dnia 19.10.2012r. 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- Otrzymaliśmy z Wydziału Audytu i Kontroli kopię pisma
adresowaną do Pani byłej głównej księgowej w MCK, która zwracała się z różnymi
zastrzeżeniami i Oni w piśmie odpowiadają. Jest jeszcze trochę nowych danych i
informacji o świadczeniach urlopowych, bo tam były nieścisłości odnośnie
wypisywania dokumentów i wypłaty świadczenia urlopowego. Nie wydaje mi się żeby
to było coś istotnego, to bardziej osobiste sprawy p.głównej księgowej. Taki materiał
wpłynął, więc informuję członków Komisji. Mamy dzisiaj w porządku dziennym
sprawę, to jest sprawa, która wiąże się z CIS i postępowania, które tam było
prowadzone na wniosek pana N., który został wykreślony. Kopię skargi wszyscy
Państwo otrzymali (załącznik nr 3 do protokołu). Z pism wynika, że w CIS są dziwne
praktyki, zaistniało przestępstwo kradzieży. Zobowiązano wszystkich uczestników do
solidarnej odpowiedzialności, chociaż miała miejsca kradzież.
Radosław Wróblewski- Nie zgłoszono kradzieży?
Marek Surmacz- Nie, a z tego wynika, że taka praktyka tam obowiązuje, że jak zginie
jakaś rzecz to tak to wygląda. Z treści skargi wynika, że ten Pan uczęszczał na zajęcia
a wpisano mu jakieś „n”, że jest tam pijaństwo a on nie spożywa alkoholu i czuł się

tam źle w tym towarzystwie. Wydaje mi się, że w tej sytuacji powinniśmy zaprosić
skarżącego i Kierownika CIS.
Marcin Kurczyna- Dlaczego ta skarga trafiła do naszej Komisji, skoro jest adresowane
do SKO?
Marek Surmacz- SKO skierowało do Wojewody Lubuskiego a następnie do Rady
Miasta. Skargę rozpatrywała Komisja Spraw Społecznych. Proponuję na następne
posiedzenie zaprosić przedstawiciela CIS, aby nam wyjaśnił zasady funkcjonowania i
tych Państwa, którzy złożyli skargę. Jednak posiedzenie komisji w tym temacie
zwołamy po posiedzeniu, na którym rozpatrzymy sprawozdanie z wykonania budżetu,
ponieważ mamy tam określone terminy. Następne posiedzenie proponuję zwołać na
dzień 11 czerwca br. to będzie w sprawie absolutorium, a w sprawie skargi spotkamy
się 18 czerwca br. Zamykam posiedzenie Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.
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