Protokół Nr 66/2014
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 października 2014r.

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. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- ocena
funkcjonowania w latach- 2011-2013- przyjęcie stanowiska.
1. Ocena działalności Centrum Integracji Społecznej (CIS)-przyjęcie
stanowiska.
4. Analiza funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania zadań z
zakresu utrzymania i konserwacji zieleni oraz czystości w mieście w
latach 2012-2013.
5. Sprawy różne.

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

AD.2
Zaproponowany porządek dzienny został przyjęty jednomyślnie.

AD.3-4
Marek Surmacz- Przyjęcie stanowisk odłożymy na następne posiedzenie
Komisji, które zwołamy jeszcze przed ostatnią sesją Rady Miasta
zaplanowaną na dzień 12 listopada tuż przed wyborami. W nawiązaniu do
naszych wcześniejszych wystąpień, odczytam odpowiedź Pana Prezydenta,
która stanowi załącznik nr 2 do protokołu, w sprawie Miejskiego Konserwatora
Zabytków. Inaczej sformułowałem pismo, aby udzielono nam informacji o
kontroli, efektach, bez pokazywania protokołu, do którego nie mamy dostępu,
ale Pan Prezydent powołał się na te same przepisy prawa i nadal nie widzi
możliwości udzielenia szczegółowych informacji na temat Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Tym już się zajmie nowy Prezydent, który powie, co i
jak było. Otrzymaliśmy jeszcze pismo od Głównego Inspektora Pracy z
Warszawy (załącznik nr 3 do protokołu), w związku z przekazaniem naszego

stanowiska dotyczącego naruszenia przepisów prawa pracy. Kierownik Sekcji
Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Pracy zwrócił się do
Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze o rozpatrzenie sprawy, a o
dokonanych ustaleniach i zajętym stanowisku należy poinformować
skarżącego i kopię wysłać do Warszawy.

AD.5
Marek Surmacz- Otrzymaliście Panowie materiał na temat analizy
funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania zadań w zakresie utrzymania i
konserwacji zieleni oraz czystości w mieście w latach 2012-2013. Materiał
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Jest to materiał informacyjny.
Jerzy Wierchowicz- To znaczy, że w dniu dzisiejszym żadnego stanowiska nie
przyjmujemy?
Marek Surmacz- Te stanowiska będą zmierzały do potwierdzenia naszych
formalnych ustaleń, z których nic nie wynika. W jednej i drugiej sprawie
działalność jest prowadzona. W sprawie CIS to tam negatywów nie ma,
finansowanie z miasta jest znikome. Większość środków na funkcjonowanie
pozyskują ze źródeł zewnętrznych, więc trudno kogoś oceniać negatywnie, jak
ma inicjatywę i pozyskuje finanse na cele społeczne. Natomiast, jeśli chodzi o
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to wiecie jak było,
jedynym konstruktywnym wnioskiem jest wniosek Pana Wierchowicza w
sprawie wystąpienia Rady Miasta do Sejmu, Klubów Parlamentarnych
ewentualnie o rozważenie możliwości zmiany przepisów ustawy. Wydaje mi
się, że jesteśmy w takim momencie, że można rozpatrzyć taki wniosek,
ponieważ jak się wchodzi do lokali i widzi młodzież, nawet w sklepach
np.Biedronce ekspedientka pyta o dowód osobisty i on wyciąga dowód
osobisty, ale wcale nie wygląda na 18 lat. Dzisiaj to już dzieci kupują alkohol, a
18 lat to o niczym nie świadczy.
Jerzy Wierchowicz- Proponuję zainteresować parlamentarzystów tematem i
naszymi propozycjami.
Marek Surmacz- Na tym będziemy dzisiaj kończyć, przewiduję jeszcze dwa
posiedzenia naszej Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
D.Koreńczuk
Przewodniczący Komisji
(-)
Marek Surmacz
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