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Protokół  Nr  2 / 2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

odbytego dnia   1 marca   2010 r.     

 
Posiedzenie prowadził  Andrzej Kazanowski - Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli:
-	członkowie Komisji wg listy obecności
-	zaproszeni goście wg listy obecności.

Porządek posiedzenia

	Podjęcie decyzji w sprawie zakończenia kontroli dotyczącej skargi mieszkańców pawilonów mieszkalno –handlowych przy ul. Armii Krajowej.

 Sprawy różne.

Streszczenie posiedzenia

Ad. pkt. 1.

P. Andrzej Kazanowski – przewodniczący komisji – poinformował członków komisji, że w związku ze złożonym przez Prezydenta Miasta odwołaniem od protokołu pokontrolnego dotyczącego skargi mieszkańców pawilonów mieszkalno-handlowych przy ul. Armii Krajowej przyjętego przez komisję w dniu 28 grudnia 2009 r. komisja powinna podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie tj. opowiedzieć się czy przyjęty protokół  uznaje za ostateczny czy czekając na nowe fakty w sprawie postanawia odstąpić od protokołu i kontynuować kontrolę.

P. Halina Karpińska – członek komisji – stwierdziła, że jej zdaniem nie zachodzą  żadne nowe, na tyle ważne okoliczności aby miały wpływ  na dotychczasową pracę komisji.

Komisja w głosowaniu: 3 osoby za, 3 osoby wstrzymały się od głosu ,  opowiedziała się za  poniższą opinią.
Komisja podtrzymuje swoje stanowisko kończące kontrolę dotyczącą skargi i podtrzymuje brzmienie protokołu z kontroli przegłosowanego na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2009 r.  ponieważ stwierdza, że nie zachodzą nowe, znaczące  okoliczności w badanej sprawie.

P. Andrzej Kazanowski – przewodniczący komisji – zapytał Prezydenta Miasta czy w związku z wyrażoną przez Prezydenta chęcią zapoznania się z materiałem dowodowym, dokumentacją analizowaną przez komisję i nagraniami z przesłuchań , życzy sobie Prezydent zapoznanie się z powyższym przy obecności członków komisji , czy ze względu na wielkość materiału może zostać on przekazany do analizy osobistej przez zainteresowanego?

P. Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta – zapytał czy materiały (ksero i nagrania), które zostały mu przygotowane są to wszystkie materiały dowodowe analizowane przez komisję?

P. Andrzej Kazanowski – przewodniczący komisji – odpowiedział, że są to wszystkie materiały pisemne oraz dwa nagrania z dwóch przesłuchań świadków.

P. Roman Wojcieszek – Prezydent  Miasta – wyraził zgodę na zapoznanie się z materiałami poza posiedzeniem komisji.

P. Andrzej Kazanowski – przewodniczący komisji – zapytał Prezydenta Miasta , czy w związku z przeprowadzoną kontrolą  ma Prezydent jeszcze jakieś pytania do członków komisji- zespołu kontrolnego?

P. Roman Wojcieszek – Prezydent Miasta – odpowiedział, że żadnych pytań nie ma.

Ad, pkt. 2.

Komisja wyznaczyła termin następnego posiedzenia komisji na dzień 22 marca 2010 r. 

Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Komisji

Renata Kuza                                                                                 Andrzej Kazanowski 

