P R O T O K Ó Ł nr 1/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 16 grudnia 2014 r.
w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1,
pod przewodnictwem Pana Marka Mikusia
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Janik Jan
- z-ca przewodniczącego
3. Kaczmarek Marian
4. Kępiński Jan
5. Korpal Czesław
6. Kucharski Grzegorz
7. Mikuś Marek
- przewodniczący
8. Wojtuniak Radosław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
2. Janina Zapłotna
- radna Rady Miejskiej w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Marek Mikuś dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich
obecnych. Następnie stwierdziła prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji, obecnych 8.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Marek Mikuś zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek bez zmian.
Punkt 3
Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok
Przewodniczący Marek Mikuś przedłożył propozycje do planu pracy rady, które stanowią zał.
nr 2.
Radny Radosław Wojtuniak zaproponował, aby w I kwartale dodać punkt: „Kontrola
działalności i wydatków Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2014” rok oraz
w II kwartale punkt” „Kontrola inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu”.
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Radny Marian Kaczmarek odnośnie wprowadzenia punktu pn.: „Kontrola inwestycji KinoTeatr „Syrena” w Wieluniu” poinformował, że burmistrz przeprowadzi audyt w tym zakresie
i wtedy kontrola będzie zbędna.
Radny Grzegorz Kucharski zaznaczył, że przeprowadzenie kontroli jest sensowne w momencie
audytu, ale traci sens żeby w tym momencie sprawdzać wykonanie remontów.
Radny Jan Kępiński stwierdził, że kontrola może być przeprowadzona po audycie.
Radny Radosław Wojtuniak doprecyzował, że chodzi mu o kontrole inwestycji w szerszym tego
słowa znaczeniu, to rozległy temat.
Radny Jan Kępiński odnośnie punktu: „Kontrola poboru odpłatności na Targowisku Miejskim”
zaproponował, żeby zwrócić uwagę na wystawianie cen przez handlujących.
Radny Radosław Wojtuniak oznajmił, że tym zajmuje się Straż Miejska.
Radny Grzegorz Kucharski zaznaczył, żeby zwrócić uwagę, jak rozliczani są obcokrajowcy.
Zastępca przewodniczącego Jan Janik - i czy ponoszą opłaty za wielkość stoisk.
Radna Janina Zapłotna poinformował, że w poprzedniej kadencji były sprawdzane pobory,
w tej kadencji można się zwrócić o udostępnienie nowych arkuszy.
Radny Czesław Korpal zaproponował, aby do planu pracy wprowadzić punkt dot. informacji
n/t kosztorysu powykonawczego na docieplenie ścian zewnętrznych budynków szkół w Kurowie
i Masłowicach.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Marek Mikuś zarządził głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami: kto jest za
wprowadzeniem nw. punktów do planu pracy komisji, kto jest „przeciw”, a kto „wstrzymał się od
głosu”?
1) Kontrola działalności i wydatków Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2014
jednomyślnie „za”
2) Kontrola inwestycji Kino-Teatr „Syrena” w Wieluniu”;
jednomyślnie „za”
3) Informacja n/t kosztorysu powykonawczego na docieplenie ścian zewnętrznych budynków
szkół w Kurowie i Masłowicach – jednomyślnie „za”
jednomyślnie „za”
Plan pracy komisji na 2015 rok został przyjęty jednomyślnie przez członków komisji i stanowi
zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 4
Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Radosław Wojtuniak zaproponował, aby posiedzenia komisji odbywały się około godz.
14.15.
Zastępca przewodniczącego Jan Janik zapytał, czy będzie wtedy możliwa obecność
naczelników wydziałów? Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła twierdząco.
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Przewodniczący Marek Mikuś poinformował, iż kolejne posiedzenie komisji będzie zwołane
w I dekadzie stycznia br. Zapytał, czy radni mają propozycje do planu Pracy Rady Miejskiej
w Wieluniu na 2015 rok?
Radny Radosław Wojtuniak zgłosił punkt pn. „Realizacja procesu kształcenia uczniów
niepełnosprawnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieluń w roku 2014”.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli propozycję do ramowego planu pracy Rady Miejskiej
na 2015 rok, która została przekazana przewodniczącemu rady pismem znak: ORK.
0010.1.16.2014.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Marek Mikuś dokonał zamknięcia posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Anna Nawrocka

Przewodniczący komisji
Marek Mikuś
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