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Protokół Nr ORN.0012.4.1.2016 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 14 stycznia 2016 roku 
 

 
Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności  

w załączeniu. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru – Karolina Kuskowska. 

 

W posiedzeniu uczestniczył: 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński  

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Wolne wnioski. 

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano.  

 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński  

poinformował, że w związku z tematem, którym Komisja zajmowała się na poprzednich 

posiedzeniach do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wpłynęły ankiety, jest ich około 600. 

Będzie to godny materiał do opracowywania. Jest już w tej sprawie umówiony w ferie z Panią 

Kierownik i pracownikami Wydziału. Zapraszał członków Komisji do wspólnej analizy ankiet. 

 

Uwag do protokołu Nr ORN.0012.4.7.2015 nie zgłaszano. 

 

Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła protokół Nr ORN.0012.4.7.2015 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 grudnia 2015 r. 

 

Do punktu 2 – Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 
 

Po dyskusji Komisja (obecnych 6 członków) jednogłośnie przyjęła następujące tematy do planu 

pracy na 2016 rok: 

 

Miesiąc  Temat 

Luty 

Analiza procedury przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olecku zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Olecko w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  

 

– temat ujęty na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszony podczas 

sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. 
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Marzec Analiza jakości posiłków w placówkach szkolnych oraz analiza jakości 

żywności w sklepikach szkolnych  

 

– kontynuacja tematu z 2015 roku 

Maj Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok  

 

– temat ujęty w planie pracy Rady Miejskiej 

Sierpień Informacja w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy 

 

– temat zaproponowany przez członka Komisji – Henryka Markowskiego 

Październik Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

– temat zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji – Jarosława 

Bagieńskiego 

Listopad Wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych pod względem 

proporcji na poszczególne dziedziny: sport, kultura i turystyka 

 

– temat zaproponowany przez członka Komisji – Wiolettę Dorotę 

Żukowską 

 

Do punktu  3 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński  

poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

zgłoszony podczas ostatniej sesji, aby zajęła się sprawą przetargu na usługi opiekuńcze – temat 

ujęto w planie pracy na miesiąc luty 2016 r. 

 

Innych spraw wniesionych nie było. 

 

Do punktu  4 – Wolne wnioski. 

 

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

 prosi o informację dlaczego odwołano spotkanie dotyczące uchodźców zaplanowane  

na 18 stycznia 2016 r. Do Radnej nie dotarła żadna informacja, dowiedziała się o tym  

z gazety. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

 zgłosił wniosek o częstsze odśnieżanie chodnika przy drodze dojazdowej do Lesku. 

 

Przewodniczący Komisji – Jarosław Bagieński 

 w imieniu osób korzystających z siłowni na hali Lega zgłosił wniosek o naprawienie 

bieżni. Rozmawiał z pracownikiem hali, który twierdzi, że będzie to koszt około  

2-3 tysięcy złotych. 

 

Innych wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

             Protokołowała                    Przewodniczący Komisji 

 

        Karolina Kuskowska                       Jarosław Bagieński 


