Protokół Nr 8/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 29 czerwca 2015 r.
W posiedzeniu udział wzięli radni wg listy obecności (zał. nr 1 do protokołu).
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał zebranych i zaproponował
porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 7/2015 z dnia
19 maja 2015 r.
2. Opiniowanie projektu uchwały (poz. rej. 170) w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej
dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na
dzień 6 września 2015 r.
3. Zapoznanie się z dokumentacją w sprawie skargi z dnia 17 marca 2015 r.
4. Sprawy różne.
Ad. 1.
Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 7/2015 z dnia 19 maja
2015 r.
Przewodniczący Komisji odczytał
Nr 7/2015 z dnia 19 maja 2015 r.
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Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 7/2015 z dnia 19 maja
2015 r. (za 5, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, protokół został przyjęty.
Ad. 2.
Opiniowanie projektu uchwały (poz. rej. 170) w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej dla
przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.
Komisja projekt uchwały (zał. nr 2 do protokołu) zaopiniowała pozytywnie,
w głosowaniu: za 5 – jednogłośnie.
Ad. 3.
Zapoznanie się z dokumentacją w sprawie skargi z dnia 17 marca 2015 r.
Komisja zapoznała się z pismami do sprawy złożonymi przez skarżącego:
1) wnioskiem dowodowym z dnia 22 kwietnia 2015 r. zawierającym dokumentację
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2)
3)
4)
5)
6)

zdjęciową,
wnioskiem dowodowym z dnia 22 kwietnia 2015 r. dotyczącym przesłuchania
świadków oraz powołania biegłych,
wnioskiem dowodowym z dnia 21 maja 2015 r. obejmującym dokumenty,
wnioskiem dowodowym z dnia 21 maja 2015 r. w zakresie czasu trwania
kampanii społecznej,
wnioskiem dowodowym z dnia 22 maja 2015 r. obejmującym dokumenty oraz
wydruki z serwisu Twitter,
wnioskiem z dnia 03 czerwca 2015 r. o wyłączenie od udziału w postepowaniu
radnych – skarżący otrzymał pismo wyjaśniające z dnia 17 czerwca 2015 r.

Następnie zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Zgorzelec oraz
informacją o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na wniosek
skarżącego.
Komisja zapoznała się również z pismem dotyczącym pracowników WOP oraz jego
rozpatrzeniem zgodnym z kompetencjami.
Komisja zwróciła również uwagę na skargę z dnia 12 czerwca 2015 r. na działalność
Burmistrza Miasta Zgorzelec w zakresie braku odpowiedzi na wniosek
Przewodniczącej Rady w przedmiocie wyjaśnień do skargi – skarżący otrzymał
wyjaśnienia pismem z dnia 17 czerwca 2015 r.
Dodatkowo komisja zapoznała się z pismem wyjaśniającym skarżącego z dnia
22 czerwca 2015 r. oraz wnioskiem o udzielenie informacji z dnia 23 czerwca 2015 r.
Dokumentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja zwróciła się z wnioskiem o dostarczenie umowy zawartej między firmą
MW Consulting, a Gminą Miejską Zgorzelec.
Ad. 4.
Sprawy różne.
Pismo (poz. rej. 585) z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec w zakresie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Zgorzelec za 2014 r.
Komisja zapoznała się z pismem (zał. nr 4 do protokołu).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował Nikolaos Rusketos
Przewodniczący Komisji Anzelm Jaśkiewicz
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