P R O T O K Ó Ł Nr 13/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się w dniu
19 lutego 2020 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 19 lutego 2020 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.strykow.pl/?a=9295
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strykowie odbyła posiedzenie w składzie:
1. Jakub Mielczarek
- Przewodniczący
2. Mateusz Słojewski - Zastępca Przewodniczącego
3. Marek Gierat
- członek
4. Damian Perek - członek
5. Jarosław Włodarczyk - członek
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o realizacji zadań i działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie
za 2019 r.
2. Informacja dotycząca systemów ochrony danych osobowych w tym systemów
informatycznych w Urzędzie Miejskim w Strykowie.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Ad. pkt. 1
Pan Konrad Kozłowski Dyrektor O.K. i R. przedstawił informację o realizacji zadań i
działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie za 2019 r.
Członkowie Komisji sprawozdanie z działalności O. K .i R. otrzymali w formie
elektronicznej.
W trakcie posiedzenia Komisji radni pytali między innymi o:
 darowizny jakie otrzymał Ośrodek,
 co to jest sprzedaż usług ze strony Ośrodka,
 na czym polegają nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
 środki pozyskane z Narodowego centrum Kultury- na jaki cel,
 jakie remonty zostały wykonane w siedzibie Ośrodka,
 rozważenie możliwości organizowania jednego Dnia Strykowa, a nie jak dotychczas,
 prowadzenie zajęć w sali wynajmowanej od PKP przy ul. Batorego w Strykowie w
tym o zatrudnienie instruktorów i innych pracowników i kosztów z tym związanych,
 nie wykorzystane środki finansowe w budżecie Ośrodka,
 funkcjonowanie kąpieliska na zalewie w Strykowie
Na zadane w trakcie posiedzenia przez Radnych pytania dotyczące działalności O.K. i R.
odpowiedzi udzielił Dyrektor Ośrodka.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił o stanie technicznym budynków, w
których prowadzona jest działalność kulturalna tj. o budynku w Strykowie gdzie część
budynku po kinie jest wykorzystywana przez pracowników Jednostki Robót Publicznych w
Strykowie i budynku w Niesułkowie i o ewentualnym zorganizowaniu przystani dla sprzętu
pływającego po drugiej stronie zalewu w Strykowi.
Burmistrz Strykowa poinformował o odbywającym się aktualnie audycie w Ośrodku Kultury.
http://bip.strykow.pl/?a=9295
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Mielczarek prosił o:
 dodatkową informację o wystąpieniu Ośrodka o zewnętrzne środki finansowe na
działalność w roku 2020,
 pisemną informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach
pracy w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strykowie.

Dyrektor O.K. i R. przyjął wnioski Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Strykowie do realizacji.
Ad. pkt 2
Członkowie Komisji otrzymali w formie elektronicznej informację dotyczącą funkcjonowania
systemów ochrony danych osobowych w tym systemów informatycznych w Urzędzie
Miejskim w Strykowie.
Radny Mateusz Słojewski pytał w jaki sposób prowadzona jest ewidencja upoważnień
wynikających z RODO oraz czy są planowane szkolenia doskonalące dla pracowników
Urzędu związane z ochroną danych osobowych.
Pani Aneta Jędrzejczak Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi i poinformowała, że
upoważnienia udzielane są w formie papierowej natomiast pracownik Urzędu prowadzi w
systemie elektronicznym ewidencję upoważnień.
Obsługę zadań związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie pełni Spółka Leśny i
Wspólnicy.
Jest zaplanowane szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
Podsumowując ten punkt posiedzenia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub
Mielczarek pozytywnie ocenił powierzenie zadań z zakresu ochrony danych osobowych
innym podmiotom tj. Spółce Leśny i Wspólnicy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Z.Kubiak.
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