
Informacja

na temat przeprowadzonych kontroli w 2004 r.

przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka

 W 2004 r Komisja Rewizyjna zaplanowała i przeprowadziła następujące kontrole: 

 w  miesiącu styczniu – omówienie kontroli w MZD

 w miesiącu maju – kontrola realizacji zadania utrzymania porządku i czystości

miasta Płocka 

Członkowie komisji zapoznali się z przygotowaną informacją na w/w temat  oraz podczas

posiedzenia w dniu 20 maja poprosili o dodatkowe wyjaśnienia Pana Wojciecha

Wasilewskiego- kierownika Referatu Rejonowej Straży Miejskiej, oraz Pana Jerzego

Nowakowskiego – dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków  do omawianego tematu.

 w miesiącu czerwcu - analiza oraz wyrywkowa kontrola przetargów 

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 .06. 2004 poproszono o dodatkowe

wyjaśnienia dotyczące następujących  przetargów :

   - prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt – wyjaśnień udzieliła Pani Elżbieta  

     Jankowska – kierownik Referatu ds. Komunalnych

  - wykonania monitoringu dla Pływalni Miejskiej „Podolanka” w Płocku – wyjaśnień 

     udzieliła Pani Marzena Sawicka – kierownik Oddziału Inwestycji

  - wykonania opracowań dodatkowych dla aktualizacji projektu budowlanego dla 

    zadania  inwestycyjnego p.n. ”Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z 

   dojazdami –  budowa dróg dojazdowych do mostu” – wyjaśnień udzielił Pan Tomasz 

   Chojnacki –dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

  - druku „Sygnałów Płockich” – wyjaśnień udzielił również Pan Tomasz Chojnacki

  - robót zabezpieczających budynek przy ul. Tumskiej 8 – wyjaśnień udzielił Pan 

    Stanisław Stańczak – dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili

żadnych nieprawidłowości w przeprowadzanych przetargach.



 w miesiącu lipcu – kontrola i omówienie działalności spółek gminnych

Członkowie komisji zapoznali się z otrzymanymi materiałami dotyczącymi działalności

spółek gminnych. Dodatkowo na posiedzeniu poproszono o wyjaśnienia prezesów spółek:

Komunikacji Miejskiej, MZGM-TBS, Agencji Rewitalizacji Starówki, SITA – Płocka

Gospodarka Komunalna, Płocka Energetyka Cieplna, Rynex, Wodociągi Płockie, ZUOK

Kobierniki. 

Członkom komisji nie udało się uzyskać dodatkowych informacji od Prezesa MTBS Sp. 

z o.o. który nie był obecny na posiedzeniu. 

 w miesiącu październiku – kontrola dowolnego przetargu – wybrano przetarg na

lodowisko miejskie

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Pana Tomasza Chojnackiego -dyrektora Wydziału

Zamówień Publicznych- członkowie komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w

przeprowadzeniu przetargu. 

Dodatkowo przeprowadzono kontrole na wnioski zgłaszane przez radnych takie jak :

 Kontrola Miejskiego Zarządu Dróg – wniosek złożony przez radnego Wiesława

Kossakowskiego w listopadzie 2003 r . – kontrola zakończona w styczniu 2004 r .

Temat kontroli : naprawa ulic, tak cząstkowa jak i całości .

Kontrolę przeprowadzał zespół w składzie :

Jacek Jasion ,

Wiesław Kossakowski ,

Zbigniew Nowak ,

Zenon Sylwester Wiśniewski,    

Po kontroli  sporządzono protokół , który został przekazany do Prezydenta Miasta Płocka.

W/w protokół dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie

Informacji Publicznej.

 Kontrola zamiany działek z PERN S.A. – wniosek zgłoszony   przez  radną Bożenę

Musiał  w lutym 2004 r – kontrola zakończona we wrześniu 2004 r

Temat kontroli : sprawdzenie strony formalnej związanej ze sprzedażą działki dla

PERN  S.A. w Płocku.

Kontrolę przeprowadzał zespół w składzie:



Bożena Musiał,

Barbara Smardzewska - Czmiel   

Protokół z przeprowadzonej kontroli dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta

w Biuletynie Informacji Publicznej

 Kontrola działalności Zarządu i Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe

w Płocku  - wniosek złożony przez 5 radnych RMO w czerwcu 2004 r . Po

zapoznaniu się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 08.07.2004 r ze wstępnymi

wyjaśnieniami członków RMO , na wniosek radnego Wiesława Kossakowskiego

został powołany zespół do kontroli , która rozpoczęła się 12.07.2004 r a zakończyła

26.10.2004 r

Temat kontroli : Kompleksowa kontrola Zarządu i Rady Mieszkańców Osiedla

Podolszyce Południe w Płocku .

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie :

Jacek Jasion,

Wiesław Kossakowski,

Elżbieta Popczuk,

Barbara Smardzewska -Czmiel   

 Po kontroli  sporządzono protokół , który został przekazany do Prezydenta Miasta Płocka.

W/w protokół dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie

Informacji Publicznej.

                                                   

           Ponadto w 2004 r rozpoczęto , ale nie zakończono :

 Kompleksową kontrolę Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku.

16.03.2004 r  został złożony wniosek przez radnego Zenona Sylwestra Wiśniewskiego o

przeprowadzenie kontroli w spółce gminnej Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Ze względu

na obowiązujące przepisy i brak upoważnienia ze strony Prezydenta Miasta Płocka

kontrola nie została przeprowadzona.

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Płocka 

/-/ Elżbieta Popczuk


