SPR AW O ZD AN I E
z działalno ci Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna za
rok 2004
W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna do listopada 2004 roku
działała w składzie 7 osobowym. Podczas XXIV Sesji Rada dokonała zmiany
w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej i tak w jej skład powołany został radny pan
Rufin Sokołowski. Od 25 listopada 2004 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Leszna liczy 8 członków.
Komisja realizowała plan pracy przyj ty na posiedzeniu komisji w dniu 26 stycznia
2004 roku i zaakceptowany uchwał Rady Miejskiej nr XVI/154/2004 z 5 lutego 2004
roku.
W roku 2004 Komisja Rewizyjna odbyła 21 posiedze , w tym
6 posiedze wspólnych z innymi komisjami. Frekwencja podczas posiedze komisji
wyniosła 89,12%.
Wszystkie posiedzenia komisji były protokółowane i uczestniczył w nich Prezydent
Miasta Leszna i jego Zast pcy oraz naczelnicy wyd ziałów i kierownictwo jednostek
miejskich, niezb dnych na posiedzeniach ze wzgl du na omawian tematyk .
Kontrole Komisja Rewizyjna przeprowadziła poprzez dwa zespoły kontrolne, których
5 protokółów pokontrolnych zostało przyj tych przez cał Komisj Rewizyjn .
W szczególno ci Komisja Rewizyjna zajmowała si :
- kontrol zamówie publicznych w II półroczu 2003 roku w Wydziale Inwestycyjnym,
Miejskim Zarz dzie Dróg i Wydziale Gospodarki Nieruchomo ciami.
Po przeprowadzonej kontroli dotycz cej zamówie publicznych w Wyd ziale
Inwestycji swoje odmienne zdanie wniósł jeden z członków Zespołu kontrolnego.
- kontrola przetargów realizowanych w II półroczu 2003 roku w Wyd ziale Spraw
Ob ywatelskich, Stra y Miejskiej, Zespołu Obsługi przy Wyd ziale Edukacji, Wyd ziale
Organizacyjnym, Wyd ziale Architektury i Planowania Przestrzennego.
- kontrol zamówie publicznych za I półrocze 2004 roku w Wydziale Inwestycji,
Wydziale Organizacyjnym, Miejskim Zarz dzie Dróg i Miejskim Zakładzie
Bud ynków Komunalnych w Lesznie. Analizowano zamówienia publiczne pod
w zgl dem legalno ci, gospodarno ci i rzetelno ci wydatkowania
rodków
finansowych przez w/w w yd ziały i zakład.
Do tego protokółu jeden z członków zespołu zgłosił wniosek o opini dotycz c
uwag zło onych prze z siebie a dotycz cych prawa zamówie publicznych. Opinia
prawna WOKiSS została sporz dzona. Przedstawiono j Zespołowi kontrolnemu
ora z członkom Komisji Rewizyjnej.
- kontrola realizacji wydatków miasta za I półrocze 2004 roku w Miejskim O rodku
Pomocy Rodzinie w Lesznie. Zespół kontrolny przeprowadził kontrol
w ydatkowania rodków w zakresie: usług opieku czych, usług specjalistyczn ych,
O rodka
Adopcyjno
–
Opieku czego,
Domu
Seniora,
Noclegowni
i rodowiskowego Domu Samopomocy.
- kontrola zamówienia publicznego pod nazw „Budowa budynku wielorodzinnego
z lokalami o statusie mieszka
socjalnych w Lesznie przy ulicy
Holenderskiej”. Protokół ten został przyj ty z uwagami jednego z członków
Zespołu kontrolnego. Została równie sporz dzona ekspertyza techniczna dotycz ca
oceny czy stacja wymiennikowa typu Wilo –Procomfort (produkcji PEWO) jest

równowa na (w wietle art. 29 ust. 3 – prawa zamówie publicznych) do stacji typu
Logoterma URAN _TG26 (produkcji Meibes) przez Oddział Biura Studiów
i rzeczoznawstwa Polskiego Zrzeszenia In ynierów i Techników Sanitarnych
w Poznaniu, w której stwierdzono, e s to urz dzenia równowa ne.
Tak szeroki i szczegółowy zakres kontroli zamówie publicznych
spowodował niezrealizowanie planowanych kontroli wydatkowania rodków przez
Miejski Zakład Komunikacji i Miejsk Bibliotek Publiczn w Lesznie. Kontrole w tych
jednostkach zostały przewidziane w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005.
Podczas posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2004 roku Komisja wyst piła do
Rady Miejskiej z wnioskiem o przyj cie sprawozdania z wykonania bud etu za rok
2003 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud etu
Miasta Leszna za rok 2003. Wniosek ten uzyskał pozytywn opini Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu.
Na ka dym posiedzeniu Komisji odbywaj cym si przed Sesj Rady Miejskiej
opiniowano projekty uchwał.
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