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UCHWAŁA NR X/128/2011
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 uchwały nr 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



Id: 374BB969-5936-4A18-89B2-91FA8E059EFE. Uchwalony Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr X/128/2011

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'



Załącznik

do Uchwały Nr X/ 128 /2011


Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 28 grudnia 2011 r.


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej


w Krapkowicach z działalności kontrolnej 


w roku 2011.


Komisja Rewizyjna w składzie:


Malinowski Andrzej

- Przewodniczący Komisji


Kowalczuk Krzysztof

- Zastępca Przewodniczącego


Chudawa 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 Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące działania:

1. Badanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2010 rok –  06 i 16 maja 2011 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krapkowice przedstawiono na sesji kwietniowej (absolutoryjnej) 2011 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za działalność w roku 2010.


2. Kontrola w OSiR w Krapkowicach w zakresie działalności pracy w szczególności dochodów uzyskiwanych przez spółkę – kryta pływalnia „Delfin” – 25.01.2011 r.


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


3. Kontrola w KDK w Krapkowicach w zakresie funkcjonowania i zarządzania KDK, działalności Społecznej Rady Programowej KDK w latach 2006-2010  – 18.03.2011 r. 


Komisja Rewizyjna w trakcie wykonywanej kontroli stwierdziła, że w okresie                         V kadencji Rady Miejskiej w Krapkowicach przypadającej na lata 2006-2010, Społeczna Rada Programowa KDK nie została powołana przez Burmistrza, pomimo, że w dniu 8 stycznia 2007 roku zgodnie ze statutem wpłynął wniosek o powołanie takiej Rady.


W kwestii funkcjonowania i zarządzania KDK, zdaniem Komisji Rewizyjnej przed zawarciem umowy o zarządzanie instytucją kultury w tym przypadku KDK                          w Krapkowicach zgodnie z obowiązującym statutem tej jednostki jak  i w oparciu                  o informację prawną powinna być podjęta Uchwała Rady Miejskiej                                               w Krapkowicach.

Komisja Rewizyjna wnioskowała także o zmianę zapisów w statucie KDK.


4. Kontrola w WiK w Krapkowicach pod kątem przygotowania spółki do wdrożenia projektu planu „Aglomeracji Krapkowice” jako kontynuacji projektu poprawy jakości wody pitnej i uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej (projekt ISPA dla Aglomeracji Krapkowickiej) – 27.06.2011 r.

W ramach kontroli  członkowie Komisji Rewizyjnej, przy udziale przedstawiciela WiK w osobie Prezesa Spółki Pana Jerzego Delewicza, zostali poinformowani, że Gminy Krapkowice, Strzeleczki i Gogolin miały wspólnie realizować od bieżącego roku projekt budowy kanalizacji o wartości 75 mln. zł. Wspólny wniosek złożony został pod koniec 2009 roku. Założeniem było, że 48 procent planowanych kosztów miał pokryć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Aglomeracja nie zakwalifikowała się jednak do dofinansowania, ale została umieszczona na liście rezerwowej na 37. miejscu. Okazało się bowiem, że złożonych wniosków było znacznie więcej niż pieniędzy do dyspozycji..


W podsumowaniu Krapkowice musiałyby w ciągu 3 lat wyłożyć 19 mln. zł., Strzeleczki – 44,5 mln. zł., a Gogolin – 11,5 mln. zł. Mając na uwadze brak realnych możliwości finansowych przystąpienia do projektu,  gminy obecnie zrezygnowały z udziału w nim.


Komisja Rewizyjna nie zgłosiła wniosków i uwag związanych z funkcjonowaniem WiK.


5. Badanie prawidłowości wykonania budżetu gminy Krapkowice w zakresie stosowanych umorzeń podatkowych – 27.06.2011 r.


W ramach przeprowadzanej kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej uzyskali szczegółową informację od Pani Sonii Dannheisig Naczelnika Wydziału Podatków                     i Opłat Lokalnych UMiG w Krapkowicach związaną z przedmiotową kontrolą. 


Jednocześnie potwierdzono, że zgodnie z Ordynacją podatkową art. 293 umorzenia podatkowe podlegają tajemnicy skarbowej natomiast pracownicy zajmujący się umorzeniami składają odpowiednie oświadczenia o zachowaniu tej tajemnicy. Z uwagi na powyższy fakt, Komisja Rewizyjna nie miała wglądu do dokumentacji źródłowej umorzeń podatkowych i nie mogła zająć stanowiska co do celowości stosowanych umorzeń podatkowych za 2010 rok przez Burmistrza Krapkowic.


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


W 2010 roku w zakresie zbycia nieruchomości UMiG w Krapkowicach przeprowadził dziewięć przetargów.


W ramach przedmiotowej kontroli Komisja Rewizyjna uznała, za celowe przeprowadzenie szczegółowej kontroli dokumentacji przetargów na zbycie nieruchomości z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. 


Na podstawie uzyskanych informacji oraz przeprowadzonej kontroli materiałów źródłowych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach nie wniosła  zastrzeżeń do przeprowadzonych przetargów.


7. Kontrola prowadzonych inwestycji (wybór losowy) – 26.09.2011 (remont drogi Gminnej – ulica 3 Maja w Krapkowicach)


W ramach kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z dokumentacją inwestycji Remontu Drogi Gminnej przy ul. 3 Maja w Krapkowicach z uwzględnieniem: zawieranych umów z wykonawcą, umów o dofinansowanie inwestycji z budżetu Państwa, poszczególnych protokołów odbioru, dokumentacją finansową w postaci wykazu faktur wykazywanych przez wykonawcę (będących w posiadaniu Wydziału Budżetowo – Finansowego UMiG w Krapkowicach). 


Szczegółową informację na temat prowadzonej inwestycji/remontu drogi Gminnej                        z uwzględnieniem wszystkich etapów prowadzonych prac przedstawili:


Pan Krzysztof Krajewski -Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UMiG w Krapkowicach. 


Pan Dariusz Rusin - podinspektor ds. gospodarki komunalnej UMiG w Krapkowicach. 


Uczestnicząc w wizji lokalnej inwestycji polegającej na remoncie Drogi Gminnej                   przy ul. 3-Maja w Krapkowicach Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej miał możliwość zapoznania się z obecnym stanem wykonywanych prac. Uzyskał szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów już wykonanych remontów jak też uwag przekazywanych do wykonawcy i terminu ich usunięcia.  


Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej inwestycji, uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli materiałów źródłowych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej                     w Krapkowicach nie wniosła zastrzeżeń do powadzonej inwestycji „Remontu Drogi Gminnej przy ul. 3 Maja w Krapkowicach”.


Należy stwierdzić, że wszelkie usterki ujawnione przez zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji były zgłaszane wykonawcy i ujęte zostały w protokole odbioru końcowego.   


8. Kontrola MiGBP w Krapkowicach pod kątem wykorzystania środków budżetowych na działalność biblioteki – 02.12.2011 r.

Informację na temat działalności i wykorzystania budżetu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach przedstawiła Dyrektor jednostki Pani Maria Bartoszyńska oraz Główna Księgowa Pani Barbara Dycha.

W ramach kontroli Komisja Rewizyjna w szczególności zwróciła uwagę na informacje przekazane przez Panią Dyrektor oraz Panią Główną Księgową obejmujące zakres finansowy. Omówiono i zapoznano się z następującymi dokumentami:


· Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

· Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

· Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont księgi głównej za okres 01.01. – 31.12.2010 r. (oraz zestawienia kont syntetycznych)

· Raport o stanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach                           i podległych placówek za 2010 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli, w oparciu o uzyskane informacje                         i udostępnione materiały źródłowe Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej                                  w Krapkowicach nie wniosła zastrzeżeń co do wykorzystania środków z budżetu Gminny na działalność Miejskiej  i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.


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


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


                     mgr Andrzej Malinowski




