Protokół nr 44/10
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 12 stycznia 2010 roku
w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszony
przedstawiciel Straży Miejskiej Pan Mariusz Zabagło i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzeń komisji nr 41/09 z dnia 21.09.09 roku;
nr 42/09 z dnia 21.10.09 roku; nr 43/09 z dnia 29.10.09 roku.
2. Rozpatrzenie skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność
Burmistrza Miasta Zgorzelec na nie sprawowanie należytego nadzoru na
działanie Straży Miejskiej.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta złożonej przez xxxxxxx
xxxxxxxxxx.
4. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.
5. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
6. Sprawy różne.
Ad. 1
Przewodniczący komisji Pan Anzelm Jaśkiewicz odczytał protokoły posiedzeń
komisji nr 41/09; nr 42/09; nr 43/09.
Komisja wszystkie protokoły przyjęła bez uwag.
Głosowanie: za – 4.
Ad. 2
Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z treścią skargi złożonej przez xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Burmistrza Miasta za nie
sprawowanie należytego nadzoru nad działaniem funkcjonariusza Straży Miejskiej.
„Skarga dotyczy bezprawnej interwencji Straży Miejskiej”.
Następnie komisja wysłuchała xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, która
przedstawiła powód złożenia skargi, omawiając w jaki sposób Straż Miejska
interweniowała na terenie nie publicznym stanowiącym własność AWR.
Komisja wysłuchała również xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, który omówił jakie było działanie
w powyższej sprawie t.j. przycięcia drzew, czy też wycięcia drzew przez xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, która powiedziała, że ma zezwolenie, na prośbę aby
przedstawiła to zezwolenie, odpowiedziała, że nie przedstawi go pracownikowi
Straży Miejskiej. Pan Mariusz Zabagło przedłożył komisji zdjęcia, które zrobił
w miejscu zniszczenia drzew, t.j. zieleni. Zdaniem Komendanta Straży Miejskiej,
strażnik miał prawo prosić o przedstawienie zezwolenia do wglądu.
Ponadto w patrolu uczestniczył policjant, i o zdarzeniu poinformował Komendanta
Straży Miejskiej. Do protokołu dołączono z miejsca zdarzenia zdjęcia oraz pismo
Burmistrza Miasta skierowane do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia 27.11.2009
roku.
Komisja uznaje skargę za niezasadną i upoważnia Przewodniczącego do
sporządzenia uchwały i uzasadnienia w powyższej sprawie.

Ad. 3
Komisja została zapoznana ze skargą ponownie złożoną przez xxxxxxxxxxxxxxxxxx
na działalność Burmistrza Miasta Zgorzelec, w sprawie opieszałości w załatwieniu
sprawy usamodzielnienia lokali mieszkalnych przy ul. Domańskiego w Zgorzelcu.
Komisja skargę uznaje za bezzasadną i upoważnia Przewodniczącego komisji do
sporządzenia projektu uchwały i uzasadnienia w ww. sprawie.
Głosowanie: za – 5 ( w załączeniu projekt uchwały i uzasadnienia w sprawie skargi).
Ad. 4
Komisja opracowała i przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Zgorzelec za 2009 rok (sprawozdanie w załączeniu).
Ad. 5
Komisja opracowała plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2010 rok m ( plan
pracy w załączeniu).
Ad. 6
Sprawy różne.
Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży na rzecz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gruntu stanowiącego działkę nr 74/3, obręb VII,
AM – 1 przy xxxxxxxxxxxxxxxxxx oraz działkę nr 74/5 przy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Danuta Mazurek
Przewodniczący Komisji Anzelm Jaśkiewicz.

