Protokół Nr 27/ 2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego dnia 21 lipca 2008r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 26/2008 z dnia 10 lipca 2008r.
2. Odpowiedź Komisji na wniosek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia
19.06.2008 r.
3. Rozpatrzenie skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Rozpatrzenie skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Zapoznanie Komisji z protokołem, z przeprowadzonej kontroli w ADM.
6. Sprawy różne.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji odczytał protokół nr 26/08 z posiedzenia Komisji z dnia 21
lipca 2008r.
Protokół Członkowie Komisji przyjęli bez uwag w głosowaniu 5 za.
Ad. 2
Komisja Rewizyjna sporządziła odpowiedź na wniosek SIG z dnia 19.06.2008r.
( odpowiedź w załączeniu ) - głosowanie 5 za.
Ad. 3
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę złożoną przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
( ze skargą zapoznał członków Komisji Przewodniczący Komisji ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wnosi skargę o to, iż w budżecie miasta na rok
2008 nie przyznano odpowiedniej kwoty na zorganizowanie Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Greckiej.
W budżecie miasta została zabezpieczona kwota w wysokości 10.000 zł Agencja
zwracała uwagę, iż jest to kwota wielokrotnie za mała w stosunku do lat ubiegłych. i
stoi na stanowisku, iż 10.000 zł nie zabezpieczy organizacji festiwalu.
Komisja wnioskuje do Przewodniczącego Rady o pisemną opinię Radców Prawnych
dotyczącą skargi i zapisów uchwały 463/98 §1 i 2.
Komisja wstrzymuje się przed głosowaniem za podjęciem uchwały dotyczącej skargi.
Komisja na dzień 28.07.2008 r. na godz. 18 00 zaprasza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Burmistrza Miasta i Radcę Prawnego.
Dla wszystkich członków Komisji przygotować kserokopię pism korespondencyjnych.

Ad. 4
Komisja zapoznała się ze skargą xxxxxxxxxx w sprawie podziału działki, a następnie
rozpatrzyła skargę, czy skarga jest zasadna.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją, w chwili obecnej nie jest władna do
rozpatrzenia skargi z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne.
Komisja wnioskuje, aby odpowiedź udzielił Wydział Gospodarki Gruntami.
Ad. 5
Komisja została zapoznana z protokołem z przeprowadzonej kontroli w ADM
Zgorzelec.
Komisja przyjęła protokół kontroli do wiadomości.
Ad. 6
Spraw różnych nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała :Danuta Mazurek
Przewodniczący Komisji: Anzelm Jaśkiewicz

