
Id: 210B2AAB92434CE0A7806BAB7329652B. Projekt Strona 1

Projekt

z dnia dnia 12 grudnia 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 2
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2011 roku 

Na podstawie  paragr.96 ust.1i2 Statutu Gminy Krapkowice,stanowiącego załącznik do uchwałnr II/4/2002 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach  z dnia  27. XI.  2002  r. w sprawie  uchwalenia  Statutu Gminy Krapkowice  ( Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 124, poz.1621) uchwala się , co nastepuje : 

§ 1.  Przyjmuje  się  złożone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w Krapkowicach 
Sprawozdanie z działalności kontrolnej komisji w 2011 roku , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 2.  Wykonanie uchwały  powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Witold Rożałowski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 z dnia 28 grudnia 2011 r.
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                                                                                                                   Załącznik


                                                                                                             do uchwały nr X/   /2011


                                                                                                             Rady Miejskiej w Krapkowicach


                                                                                                             z dnia 28 grudnia 2011r.                                                        

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej

 w Krapkowicach z działalności  kontrolnej 


w   roku  2011.


            Komisja w składzie:


Malinowski   Andrzej                -  przewodniczący komisji 


Kowalczuk    Krzysztof             -  zastępca przewodniczącego ,


Chudala        Krystyna             -  członek komisji


Tomala         Ewald                  -  członek komisji 


Unsner         Krystian               -  członek komisji 


dokonała w 2011 roku  kontroli działalności Burmistrza Krapkowic, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem :


- legalności 


- gospodarności 


- rzetelności 


- celowości 


- oraz  zgodności  dokumentacji ze  stanem faktycznym , co wynika  


   z § 81 Statutu Gminy Krapkowice .


W 2011 roku  dokonano następujących  kontroli :

· Badano Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2010 rok

 – 06 i 16 maja 2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  Krapkowice  przedstawiono na sesji kwietniowej( absolutoryjnej) 2010r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za działalność w roku 2010 .

· OSiR – w zakresie działalności pracy w szczególności dochodów uzyskiwanych przez spółkę  - kryta pływalnia „Delfin” - 25.01.2010r

Komisja wnioskowała : reklamy komercyjne znajdujące się na stronach internetowych OSiR, powinny mieć umocowanie w firmie umowy dzierżawy lub użyczenia ; konieczność jak najszybszego najmu niewykorzystanych pomieszczeń na terenie kontrolowanej jednostki w celu uzyskania dodatkowych środków 

· KDK- w zakresie funkcjonowania i zarządzania KDK , działalności Społecznej Rady Programowej KDK( rady nie powołano pomimo ,że był zgłoszony wniosek o jej powołanie )  - 18.03.2011r.

Komisja  wnioskowała o zmianę zapisów w statucie KDK

· WiK –pod kątem przygotowania spółki do realizacji inwestycji kanalizacji Gminy Krapkowice -27.06.2011r.

· Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i uwag związanych z przedmiotem kontroli i funkcjonowaniem” WiK”


· Badano prawidłowość wykonania budżetu gminy w zakresie stosowanych umorzeń podatkowych – 27.06.2011r

· Kontrola procedur przetargowych w 2010 roku  z uwzględnieniem sprzedaży gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego – 22.09.2011r

Nie było zastrzeżeń 


· MiGBP – pod kątem wykorzystania środków budżetowych na działalność biblioteki 


02.12.2011r.

Nie było zastrzeżeń  

· Kontrola prowadzonych inwestycji ( wybór losowy ) – 26 .09.2011r.


(Remont  drogi  –ulica 3 Maja  w Krapkowicach ,)- brak zastrzeżeń  do prowadzonej inwestycji 

     Komisja Rewizyjna dziękuje osobom kontrolowanym za dobre warunki stworzone do przeprowadzenia kontroli  za  przygotowanie i udostępnienie materiałów….

                                                                                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 


                                                                                                mgr Andrzej Malinowski 


Krapkowice. 28 grudzień  2011r.
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