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Protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej
z 18 lutego 2016 r.
==================================================================================
Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z tematem planu
pracy komisji.
Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Kamil Kowalik
Porządek obrad:
1. Kontrola wykonania przez CTBS Sp. z o.o. planu gospodarczego w roku 2015 w zarządzanych
wspólnotach mieszkaniowych oraz majątku własnym spółki.
Czas trwania posiedzenia: 00:10 (14:30 do 14:40)
Frekwencja Radnych:
 Kamil Kowalik
 Patryk Trybulec
 Waldemar Żak
 Monika Pawlik
 Patrycja Juszczyk

Ustalenia i Rozstrzygnięcia
Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli wykonania przez CTBS Sp. z o.o. planu gospodarczego
w roku 2015 w zarządzanych wspólnotach mieszkaniowych oraz majątku własnym spółki, ze względu
na otrzymaną opinię prawną o braku uprawnień do przeprowadzenia kontroli spółki.

K. Kowalik- Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, spotkaliśmy się zgodnie
z porządkiem planu pracy komisji. Tematem kontroli miała być „Kontrola wykonania przez CTBS Sp.
z o.o. planu gospodarczego w roku 2015 w zarządzanych wspólnotach mieszkaniowych oraz majątku
własnym spółki”. W związku z tym, że otrzymaliśmy od pana Burmistrza opinię prawną, nie możemy
w takiej formie jak myślałem wykonać kontroli spółki CTBS.
P. Juszczyk- odczytanie pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej
wykonania kontroli w spółce CTBS.
K. Kowalik- w związku z otrzymanym pismem nie możemy wykonać kontroli w takiej formie jak
chcieliśmy to zrobić, można kontrolować pośrednio poprzez Burmistrza. Czy Państwo radni mają
propozycje co z tym tematem dalej będziemy robić?
M. Pawlik- a czy musimy coś w ogóle robić, propozycje może pan przewodniczący da bo ja jestem
tutaj nowa w tej komisji.
K. Kowalik- czy zależy nam na kontynuowaniu kontroli jeżeli tak to jakiej, możemy zrobić komisje
łączona z Komisją Rozwoju o zrealizowanych inwestycjach gospodarczych i zaprosimy prezesa
CTBS, ale nie widzę takiej potrzeby. Jeżeli nie to inne rozwiązanie, do sprawozdania rocznego
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wpisujemy, że mieliśmy w porządku pracy komisji taki temat kontroli spółki CTBS lecz otrzymaliśmy
opinie prawną o braku uprawnień do jej przeprowadzenia i przechodzimy do kolejnego tematu zplanu
pracy komisji. Możemy wpisać również inną kontrolę w tym punkcie, którą zaakceptuje Rada
Miasta,takie ja widzę rozwiązania.
P. Trybulec- w momencie ustalania planu pracy komisji na rok 2016 nie było takich przesłanek do
kontroli tej jednostki, nie ma co na siłę tego robić. Wydaje mi się, że lepiej skupić się na sprawach
ważniejszych, moje stanowisko jest takie, że w sprawozdaniu rocznym dodamy tą opinię jako brak
możliwości przeprowadzeni tej kontroli.
P. Juszczyk- popieram zdanie kolegi.
M. Pawlik- ja tez jestem za.
K. Kowalik- odstępujemy od przeprowadzenia tej kontroli ze względu na opinię prawną i spotykamy
się w następnym miesiącu. Zamykam posiedzenie komisji Rewizyjnej. Dziękuje Państwu.

Protokołowała

Przewodniczący

Milena Kubasik- Janicka

Kamil Kowalik

Data napisania protokołu :18.02.2016
Data podpisania protokołu :..............................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........
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