Protokół Nr 47/2018
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 24 września 2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli radni wg listy obecności (zał. nr 1 do protokołu)
Przewodniczący
Komisji
otworzył
i zaproponował porządek posiedzenia.

posiedzenie,

powitał

zebranych

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 46/2018
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
2. Zapoznanie się członków Komisji ze sprawą dotyczącą żądania zwrotu
bonifikaty.
3. Opiniowanie wykonania budżetu miasta Zgorzelec za I półrocze 2018r.
4. Zapoznanie się członków Komisji z informacją dotyczącą realizacji
projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 46/2018 z dnia
20 sierpnia 2018 r.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 46/2018 z dnia 20 sierpnia
2018 r.
Glosowanie: (za 4, p. 0, w. 0) - jednogłośnie, protokół został przyjęty.

Ad. 2.
Zapoznanie się członków Komisji ze sprawą dotyczącą żądania zwrotu
bonifikaty.
Komisja zapoznała się ze sprawą dotyczącą żądania zwrotu bonifikaty (zał.
nr 2 do protokołu).
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Ad. 3.
Opiniowanie wykonania budżetu miasta Zgorzelec za I półrocze 2018r.
Komisja wykonanie budżetu miasta Zgorzelec za I półrocze zaopiniowała
pozytywnie. Komisja sporządziła opinię dotyczącą wykonania budżetu miasta
Zgorzelec za I półrocze 2018r. (zał. nr 3 do protokołu).
Głosowanie: (za 4, p. 0, w. 0) – jednogłośnie.

Ad. 4.
Zapoznanie się członków Komisji z informacją dotyczącą realizacji projektów
dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją dotyczącą realizacji projektów
dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (zał. nr 4 do protokołu).

Ad. 5.
Opiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały (poz. rej. 290) w sprawie przystąpienia do partnerstwa
w projekcie pn. ”Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz
Zgorzelec” nr WND-POWR.02.18.00-00-0001/18 planowanym do realizacji
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. (zał. nr 5 do
protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4)– jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały (poz. rej. 311) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. (zał. nr
6 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4)– jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.
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Projekt uchwały (poz. rej. 313) w sprawie zmian do Uchwały nr 378/2018
Rady Miasta Zgorzelec w sprawie podziału Gminy Miejskiej Zgorzelec na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. (zał. nr 7 do protokołu).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie: (za 4)– jednogłośnie, projekt uchwały został przyjęty.

Ad. 6.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie było.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował Przewodniczący Komisji Anzelm Jaśkiewicz
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