P R O T O K Ó Ł nr 17/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 3 marca 2016 r.
w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1,
pod przewodnictwem Pana Radosława Wojtuniaka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Janik Jan
- z-ca przewodniczącego
3. Mikuś Marek
4. Kaczmarek Marian
5. Kępiński Jan
6. Korpal Czesław
7. Kucharski Grzegorz
8. Wojtuniak Radosław - przewodniczący
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Maciej Preś
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
4. Zdzisława Warych
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieluniu
5. Anna Michniewicz
- inspektor M-GOPS w Wieluniu
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 15/16 i 16/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Omówienie wyników kontroli wybranych zamówień publicznych prowadzonych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu w 2015 roku.
5. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli dotyczącej wydatkowania
środków finansowych przekazanych na rzecz Wieluńskiego Klubu Sportowego z budżetu
Gminy Wieluń w latach 2014-2015.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając
wszystkich obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 8 członków komisji,
obecnych 8.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia
proponując wprowadzenie punktu „Przyjęcie protokołów nr 15/16 i 16/16 z poprzednich
posiedzeń komisji”.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek ze zmianą.
Punkt pn. „Przyjęcie protokołów nr 15/16 i 16/16 z poprzednich posiedzeń komisji” będzie
punktem 3, pozostałe punkty zmienią numerację.
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Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 15/16 i 16/16 z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że:
1) protokół nr 15/16 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 15/16? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 15/16 nie wnosząc uwag
2) protokół nr 16/16 był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym, a w chwili obecnej
znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr 16/16? Nikt się nie
zgłosił. Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem przedłożonego protokołu?
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli protokół nr 16/16 nie wnosząc uwag.
Punkt 4
Omówienie wyników kontroli wybranych zamówień publicznych prowadzonych przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu w 2015 roku
Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – Janina Zapłotna odczytała protokół z kontroli
wybranych zamówień publicznych prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wieluniu w 2015 roku.
Poinformowała, że warunki panujące w M-GOPS są tragiczne.
Radny Jan Janik zapytał, dlaczego w ramach zamówienia: „Programy profilaktyczne dla osób
uzależnionych i ich rodzin” wygrała oferta droższa?
Inspektor M-GOPS w Wieluniu Anna Michniewicz oznajmiła, że chodziło o najlepsze
wykonywanie tych świadczeń. Jeżeli ktoś proponuje 39,00 zł/h, gdzie musi jeszcze wynająć salę,
należy domniemywać, że nie do końca zrozumiał intencje zamawiającego. Chodziło o zajęcia,
które miałyby odbywać się cyklicznie, a za 39,00 zł można jedynie zrobić prelekcję 3-dniową.
Przy wyborze oferty należy brać pod uwagę wiele czynników m.in. miejsce prowadzenia zajęć.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Protokół, który został przyjęty jednomyślnie (8 głosów „za”) przez członków komisji stanowi zał.
nr 2.
Punkt 5
Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli dotyczącej wydatkowania środków
finansowych przekazanych na rzecz Wieluńskiego Klubu Sportowego z budżetu Gminy Wieluń
w latach 2014-2015.
Został powołany zespół kontrolny w składzie:
1) Radosław Wojtuniak
- przewodniczący;
2) Jan Janik;
3) Roman Drosiński.
Upoważnienie znak: ORK. 0010.1.10.2016 jest ważne w terminie od 7.03.do 31.03.2016 r.
Punkt 6
Sprawy różne i wolne wnioski.
Uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
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Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący komisji

Anna Nawrocka

Radosław Wojtuniak
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