
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach

z 16 marca 2021 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się z użyciem środków do

porozumiewania się na odległość w ramach wspólnego posiedzenia komisji rewizyjnej.

Lista obecności:

Radny / Radna Obecność

Skonieczny Janusz obecny

Dąbrowski Tomasz Henryk nieobecny

Etienne Marcin obecny

Na posiedzeniu obecni byli także: Piotr Kowalski naczelnik.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Podsumowanie Kontroli pt. Przyczyny nieudanego zakupu działek 477, 478, 274/4 obręb 0006

Łomianki Miasto

3. Aktualizacja postępów pozostałych kontroli

4. Zamknięcie obrad

AD.1

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.

Poddano pod głosowanie porządek obrad.

„Za” przyjęciem porządku obrad opowiedziały się 2 głosy, przy 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosów
„wstrzymujących się”. Radny Dąbrowski Tomasz Henryk był nieobecny.

Komisja Rewizyjna przyjęła porządek obrad.

AD.2

BRM 16 lutego 2021 przesłało dokumenty od Piotra Kowalskiego, Naczelnika Wydziału Geodezji,

Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego do przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej. W toku dyskusji okazało się, że radny nie otrzymał kopii tych dokumentów,Marcin Etienne

przewodniczący zespołu kontrolnego radny Janusz Skonieczny we wcześniejszej rozmowie

telefonicznej konsultował dalsze kroki kontroli i działał w przeświadczeniu, że dokumenty są znane
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całemu zespołowi kontrolnemu. W trakcie posiedzenia dokumenty zostały udostępnione radnemu

Marcinowi Etienne.

Wobec powyższego pan Piotr Kowalski, Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i

Zagospodarowania Przestrzennego pokrótce podsumował przebieg wydarzeń z 19 - 20 lutego 2020.

Komisja uznała kontrolę za zakończoną, zespół kontrolny przygotuje protokół z kontroli w oparciu o

pismo pana naczelnika z 16 lutego 2021.

AD.3

poinformował że kontrola “Kontrola zamówień do 30 tyś euro od 2014 roku w UM”Marcin Etienne

jeszcze nie została zamknięta. Zespół kontrolny poprosi o wyjaśnienia wybranych pozycji z Rejestru

Zamówień Publicznych.

Pełna dokumentacja dot. kontroli “Kontrola wydatków wyjazdów w od 2014 roku roku w UM” nie została

udostępniona.

AD.4
poruszył temat sprawy nieodpłatnego przekazywania gruntów pod drogi wMarcin Etienne

Dziekanowie Bajkowym, temat wywołał burzliwą dyskusję i nie został wyczerpany. Pan Piotr Kowalski,

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

poinformował o odpowiedzi na piśmie, którą przygotowuje dla pana Marcina Etienne, postanowiliśmy

temat kontynuować temat na Komisji Technicznej.

Wobec braku innych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął
posiedzenie komisji.

Podpisy

Janusz Skonieczny _____________________

Dąbrowski Tomasz Henryk _____________________

Etienne Marcin _____________________
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