Protokół Nr 6/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 27 kwietnia 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 5/2015 z dnia
20 marca 2015 r.
2. Zapoznanie się z pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotyczącego złożonej skargi
na działalność Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 17 marca 2015 r.
3. Zapoznanie się z odwołaniem do Uchwały nr 39/2015 Rady Miasta Zgorzelec.
4. Zapoznanie się z Uchwałą I/95/2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Zgorzelec sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zgorzelec za
2014 r.
5. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Zgorzelec za 2014 r.
6. Sprawy różne.

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 5/2015 z dnia 20 marca
2015 r.
Przewodniczący Komisji odczytał
Nr 5/2015 z dnia 20 marca 2015 r.

protokół

posiedzenia

Komisji

Rewizyjnej

Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 5/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
(za 5, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, protokół został przyjęty.
Ad. 2.
Zapoznanie się z pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotyczącego złożonej skargi na
działalność Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 17 marca 2015 r.
Komisja zapoznała się z ww. pismem (zał. nr 2 do protokołu).
Następnie postanowiła rozpatrzyć skargę po otrzymaniu dodatkowych informacji od
radców prawnych i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.
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Ad. 3.
Zapoznanie się z odwołaniem do Uchwały nr 39/2015 Rady Miasta Zgorzelec.
Komisja przyjęła do wiadomości odwołanie złożone do Wojewody Dolnośląskiego
(zał. nr 3 do protokołu).
Ad. 4.
Zapoznanie się z Uchwałą I/95/2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Zgorzelec sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zgorzelec za 2014 r.
Członkowie komisja zapoznali się z opinią RIO (zał. nr 4 do protokołu).
Ad. 5.
Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Zgorzelec za 2014 r.
Komisja zapoznała się ze sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Zgorzelec za
2014 r. (zał. nr 5 do protokołu).
Następnie przyjęła do wiadomości pismo z dnia 15 kwietnia 2015 r. (zał. nr 6 do
protokołu) zawierającym informacje dotyczące:
a) rozstrzygnięć nadzorczych,
b) wyników i wniosków z kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w Urzędzie Miasta
przez organy kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli
i Izby Skarbowej,
c) uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet w 2014 r.,
d) zarządzenia w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze
2014 r.,
e) odwołań od rozstrzygnięć w procedurach zamówień publicznych,
f) umorzeń podatków.
Ad. 6.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował Nikolaos Rusketos
Przewodniczący Komisji Anzelm Jaśkiewicz

str. 2

