
Projekt

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej 
działalności Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta za 

2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 56 ust. 1 Uchwały Nr XXXVII/497/13 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3244, z 2015 r. poz. 629 i poz. 2434; 
z 2016 r. poz. 2947; z 2018 r. poz. 4976; z 2019 r. poz. 2955)  Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wnioski zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli 
kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa 
Herberta za 2018 r.
1) Wnioskuje się o przedłużenie umowy dzierżawy parkingu przy Regionalnym Centrum 

Kultury od 1 maja do 30 września corocznie.
2) Wnioskuje się o zweryfikowanie przez kierownictwo Regionalnego Centrum Kultury 

zasadności i celowości ponoszonych kosztów takich jak remonty widowni, sceny 
oraz zaplecza technicznego w amfiteatrze. Wskazane jest przedstawienie  koncepcji 
wykorzystania amfiteatru w najbliższych latach.

3) Wnioskuje się o zrezygnowanie z wynajmu długoterminowego pokoi gościnnych 
w Regionalnym Centrum Kultury, a w/w miejsca noclegowe przeznaczyć pod 
zabezpieczenie jego działalności statutowej.

4) Wnioskuje się o uszczegółowienie regulaminu wynagradzania pracowników,
w szczególności w punkcie dotyczącym kryteriów przyznawania nagród, a także 
określenia jasnych i czytelnych zasad ich przyznawania.

5) W celu zwiększenia efektywności zarządzania majątkiem należącym do Miasta 
Kołobrzeg, wnioskuje się o ograniczenie i wnikliwy nadzór jednostki organizacyjnej – 
Regionalnego Centrum Kultury nad dzierżawcą, w przypadku poddzierżawy części 
terenów dzierżawionych przez w/w dzierżawcę.

6) Wnioskuje się, aby podczas zawierania umów na dostawy i usługi przez Regionalne 
Centrum Kultury, w miarę możliwości koncentrować się na dostawcach z terenu Miasta 
Kołobrzeg, aby  wspierać lokalną przedsiębiorczość w trudnym okresie gospodarczym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

Maciej Bejnarowicz
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli
kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im.

Zbigniewa Herberta za 2018 r.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w składzie:

1) Przemysław Kiełkowski – kierownik zespołu,

2) Maciej Bejnarowicz – członek zespołu,

w terminie: od 13.11.2019 r. do 27.01.2020 r. przeprowadził kontrolę kompleksową
działalności Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta za

2018 r.

  

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Maciej Bejnarowicz 
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