Protokół Nr 2/2015
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 11 marca 2015r.

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. Wybór kontroli sprawdzającej i przygotowanie odpowiednich materiałów.
4. Wybór tematu i terminu kontroli problemowej.
5. Sprawy różne.

Ad.1
Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył Pan Marcin Kurczyna
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, który po powitaniu zebranych
stwierdził wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych
wniosków.

Ad.2
Komisja Rewizyjna jednomyślnie 5 głosami za, przyjęła zaproponowany
porządek.

Ad.3
Marcin Kurczyna- Poinformował, że radni otrzymali i zapoznali się z trzema
interpelacjami złożonymi przez Pana Roberta Jałowego oraz z udzielonymi
odpowiedziami. Pierwsza interpelacja dotyczyła aktualnej formy obsługi
technicznej i konserwacji sprzętu w MCK (załącznik nr 2), druga interpelacja
dotyczyła finalizacji inwestycji budowy mieszkań komunalnych w Gorzowie
Wlkp. zgodnie z założeniami oraz przyszłościowych planów w tej materii
(załącznik nr 3) oraz trzecia interpelacja dotyczyła zasadności finansowania
Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 4). Ustalono, że
Przewodniczący komisji przygotuje dodatkowe zapytania do wydziałów
w związku z udzielonymi odpowiedziami.
Przemysław Granat- Zaproponował aby poprosić wszystkich oferentów, którzy
brali udział w przetargu.

Ad.4
Marcin Kurczyna- Przedstawił dwie propozycje kontroli z planu pracy Komisji
Rewizyjnej z prośbą, aby członkowie komisji ustalili kolejność ich analizy.
Jako pierwszy temat przedstawił stan zaawansowania projektu utworzenia

Centrum Kształcenia Zawodowego na terenie byłego szpitala przy ulicy
Warszawskiej, jak drugi temat przedstawił funkcjonowanie nadzoru i kontroli
wykonywania zadań z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście
w latach 2013-2014.
Komisja Rewizyjna jednomyślnie 5 głosami zadecydowała o zajęciu się
w pierwszej kolejności tematem związanym z funkcjonowaniem nadzoru
i kontroli wykonywania zadań z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni
w mieście w latach 2013-2014.

Ad.5
Marcin Kurczyna- Zaproponował, aby następne posiedzenie
Rewizyjnej odbyć w poniedziałek 23 marca o godzinie 16:00

Komisji

Po wyczerpaniu porządku dziennego, Wiceprzewodniczący podziękował
zebranym za czynny udział, zamykając posiedzenie komisji.
Protokołowała
A. Zienkiewicz

Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej
(-)
Marcin Kurczyna
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