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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.4.5.2013 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 22 października 2013 r. 

 

 

 Na stan 6 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 4 – lista obecności w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty. 

 

Protokołowała Ewa Rekuć - pracownik Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w 

Olecku. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek, 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty,   

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Analiza zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej c.d. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku nie zgłaszano.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 

Uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia komisji nie wniesiono. 

 

Komisja jednogłośnie (obecnych 4 członków) przyjęła protokół Nr ORN.0012.4.4.2013 

posiedzenia Komisji odbytego  w dniu 19 września 2013 roku. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 2 – Analiza zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej c.d. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty,   

oznajmił, iż jest to podsumowanie tego tematu. Przypomniał, iż komisja prosiła o przedłożenie 

umowy najmu sali z CEiRZ na przeprowadzenie matur w 2011 r. w szkole Podstawowej Nr 1 w 

Olecku. Poinformował, iż taki dokument został dostarczony. Dodał, iż w tym dokumencie jest 

napisane, iż sala została wynajęta na potrzeby Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego i strony 

ustalił, że czynsz najmu za jedną godzinę lekcyjną wynosi 15 złotych. Stwierdził, iż sprawa została 

zamknięta na poziomie 120 złotych. Uważa, iż sprawa na tym poziomie powinna zostać zamknięta. 

Zapytał, czy są jakieś pytania. 

 

 

Członek Komisji – Wiesław Konopko, 

stwierdził, iż nie ma po co dłużej tej sprawy omawiać, ponieważ wszystko zostało już wyjaśnione. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty, 
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zapytał, Kierownik Wydziału EK – Panią Elżbietę Rękawek, czy mogłaby przedstawić jakąś 

umowę czy dokument, który mówi o przeprowadzonych maturach w 2012 roku. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek, 

odpowiedziała, że spodziewała się takiego pytania i ma przy sobie umowy na rok 2012 i 2013. 

Przekazała umowy najmu Przewodniczącemu Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty, 

odczytał, umowę najmu. Stwierdził, iż temat uważa za zamknięty. 

 

Członek komisji – Jarosław Bagieński, 

zapytał, czy stawki odnośnie wynajmu sal zostały zapisane Zarządzeniem Burmistrza, czy uchwałą.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek, 

odpowiedziała, że jest to uchwała z przed kilku lat, która nadal obowiązuje. Dodała, iż wielokrotnie 

„podchodziła” z Panią Skarbnik do tego by zmienić uchwałę, ale uważają, iż nie ma w tej uchwale 

jakiś drastycznych zapisów, które nie pasowałyby do obecnej sytuacji. Stwierdziła, iż jest  

Zarządzenie Burmistrza, które określa aktualne stawki. 

 

Członek komisji – Jarosław Bagieński, 

zapytał, czy Stowarzyszenie „Pomarańcza” mogłaby wynajmować w szkole bezpłatnie 

pomieszczenia.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek, 

zapytała, czy chodzi tu o zajęcia z uczniami, bo jeśli tak to na podstawie umowy partnerskiej 

podpisanej ze szkołą. 

 

Przewodniczący komisji – Krzysztof Kempisty, 

poprosił, Panią Elżbietę Rękawek o to by wszystkie umowy najmu, które zostały zawarte przez 

szkoły, były dostarczane do Biura Rady Miejskiej, celem zapoznania się radnych z nimi. 

 

Innych pytań nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 4 – Wolne wnioski. 

 

 

Wolnych wniosków nie zgłaszano.   

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

                   Protokołowała                           Przewodniczący Komisji 

                    Ewa Rekuć                                                                     Krzysztof Kempisty  

 


