
Protokół Nr 13/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 lipca 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.

W trakcie posiedzenia przybyli:

 pani Iwona Ciechanowicz i Łukasz Salamandra redaktorzy Telewizji Lokalnej.

Posiedzeniu przewodniczyła Jadwiga Durejko – przewodnicząca komisji.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 12/15 z 30 czerwca 2015 r. 
3. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2014.
4.  Wolne wnioski.

     5.  Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia witając zebranych dokonała radna Jadwiga Durejko - 
przewodnicząca komisji. 

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 12/15 z 30 czerwca 2015 r. 
Protokół Nr 12/15 został przyjęty jednogłośnie za. Glosowało 3 radnych. 

Ad. 3. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2014.
Wraz  z  zawiadomieniem  na  posiedzenie  komisji  członkowie  otrzymali 
sprawozdanie  Burmistrza  Trzcianki  z  działalności  w  spółkach  za  2014  r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Po przeanalizowaniu dokumentów komisja ustaliła,  że na kolejne posiedzenie 
zaprosi  pana  Burmistrza  Trzcianki,  jako  Zgromadzenie  Wspólników,  w 
gminnych spółkach prawa handlowego  oraz w pozostałych spółkach, w których 
gmina posiada udziały.  Komisja skieruje do niego pytania dotyczące  wysokości 
partycypacji dokonywanej przy przyznaniu lokalu w Trzcianeckim TBS.



Komisja stwierdziła, że w spółkach gminnych ZIK i Trzcianeckie TBS oraz w 
pozostałych  spółkach,  w  których  gmina  posiada  udziały  nie  stwierdzono 
zagrożeń w prowadzeniu  działalności.  We wszystkich przypadkach udzielone 
zostało absolutorium dla Zarządów i Rad Nadzorczych. 

Ad. 4.  Wolne wnioski.
Pani Iwona Ciechanowska i Łukasz Salamandra zgłosili zastrzeżenia do sposobu 
realizacji    zapisów  zawartych  w  Uchwale  Nr  VII/53/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  26 marca  2015 r.  w sprawie  opłaty  targowej  pobieranej  na 
terenie gminy Trzcianka. 

Udzielając odpowiedzi zainteresowanym, Przewodnicząca komisji poprosiła  ich 
o skierowanie  pisma do pana Burmistrza Trzcianki w celu udzielenia wyjaśnień, 
i odpowiedzi na zgłoszone uwagi.

Ad.5.  Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodnicząca  komisji 
zamknęła posiedzenie komisji. 

Protokółowała Przewodnicząca komisji
Maria Boduszek Jadwiga Durejko 


