
UCHWAŁA NR XVII/247/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2012 roku. 

Na podstawie § 96 ust.1 i 2 Statutu Gminy Krapkowice,stanowiącego załącznik do uchwały nr II/4/2002 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.XI.2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice(Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 124,poz.1621) uchwala się , co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się złożone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach 
Sprawozdanie z działalności kontrolnej komisji w 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krapkowicach . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Witold Rożałowski
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Załącznik do Uchwałynr XVII /247 /2012

RadyMiejskiej w Krapkowicach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Krapkowicach z działalności kontrolnej

w roku 2012.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Malinowski Andrzej - Przewodniczący Komisji

Kowalczuk Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Chudala Krystyna - Członek Komisji

Tomala Ewald - Członek Komisji

Unsner Krystian - Członek Komisji

dokonała w 2012 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 2012 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące działania:

1. Badanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2011 rok – 07 i 21.05 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krapkowice przedstawiono na sesji czerwcowej

(absolutoryjnej) 2012 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za

działalność w roku 2011.

2. Kontrola działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach i rozliczeń mandatów karnych w

2011 roku – 27.02.2012 r.

W ramach realizowanej kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z obecnym stanem etatowym Straży

Miejskiej w Krapkowicach, który obejmuje 3 etaty tj. stanowisko

Komendanta, Inspektora, Strażnika. Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej uzyskali informacje

związane z funkcjonowaniem i działalnością Straży Miejskiej w Krapkowicach.

Informację na temat działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach i rozliczeń nałożonych mandatów

karnych w 2011 roku przedstawił Pan Mirosław Gorzolnik – Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z ewidencją wyników działalności Straży Miejskiej,z której wynika, że w

2011 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach wielokrotnie podejmowali interwencje

związane z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa.

Strażnicy Miejscy przeprowadzili 298 czynności związanych z pouczeniem, zwróceniem uwagi,

ostrzeżeniem lub zastosowaniem innego środka prawnego.

W okresie 2011 roku pracownicy Straży Miejskiej w Krapkowicach nałożyli 62 mandaty karne na łączną

kwotę 6.350,00 zł. Pieniądze z nałożonych mandatów karnych za popełniane wykroczenia docelowo

zasilają budżet Gminy.

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli i udostępnionych materiałów źródłowych

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach nie wniosła zastrzeżeń co do funkcjonowania i
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realizacji obowiązków prawnych (w tym przypadków nakładania mandatów karnych dla sprawców

wykroczeń) przez Straż Miejską w Krapkowicach.

Jednocześnie w ramach kontroli poproszono Pana Komendanta o uaktualnienie informacji o Straży

Miejskiej w Krapkowicach, które opublikowane są na stronach internetowych BIP.

3. Kontrola prognozy wydatków ponoszonych na cele oświatowe w Gminie Krapkowice na 2012 rok –

12.03.2012 r.

Informację na temat wydatków Gminy ponoszonych na cele oświatowe przedstawił Pan Wiesław Kuliś –

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

W ramach realizowanej kontroli Komisja Rewizyjna poddała analizie Plan Finansowy wydatków na cele

oświatowe, które zostały zaplanowane na 2012 rok, z podziałem na poszczególne jednostki gminne

Publiczne Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkolno- Przedszkolne, Publiczne Przedszkola.

Z dodatkowych informacji przekazanych Komisji Rewizyjnej wynika, że w 2012 roku z Budżetu Państwa

zostanie przyznana subwencja na ucznia szkolnego w kwocie 4.936,00 zł. i jest to kwota bazowa

naliczanej stawki według mnożnika. Wychowankowie przedszkoli utrzymywani są wyłącznie z budżetu

własnego Gminy Krapkowice, bez subwencji ze strony Państwa. Należy przy tym stwierdzić, że kwoty

otrzymywane z subwencji nie pokrywają w całości kosztów utrzymania jednostek oświatowych, których

zadaniem jest edukacja szkolna. Dodatkowym źródłem utrzymania tych jednostek jest wsparcie

finansowe z budżetu Gminy zgodnie z zakresem jej działalności i możliwościami finansowymi.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach pozytywnie zaopiniowała Plan Finansowy Wydatków

Oświatowych na 2012 rok i nie wniosła zastrzeżeń co do legalności, gospodarności, rzetelności i

celowości ponoszonych wydatków w zakresie przedmiotowej kontroli.

4. Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach w zakresie celowości
dokonywanych wydatków w 2011 roku – 14.03.2012 r.

Informację na temat celowości wydatków dokonywanych w 2011 roku przez jednostkę budżetową

Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Krapkowicach, a także o specyfice kształcenia i aktualnych

potrzebach Szkoły przedstawiła Pani mgr Bożena Koziołek Dyrektor PSP nr 1 w Krapkowicach.

W ramach realizowanej kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z obecnym stanem etatowym

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach, który obejmuje grono pedagogiczne, pracowników

administracyjnych, pracowników obsługi finansowo – księgowej oraz pracowników kuchni i obsługi.

W ramach wykonywanych zadań w zakresie finansowo - księgowym PSP nr 1 prowadzi obsługę: Zespołu

Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rogowie Opolskim oraz Publicznych Przedszkoli nr 1 i nr 2

w Krapkowicach.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z gospodarką finansową Szkoły prowadzonej w formie jednostki

budżetowej, która funkcjonuje w oparciu o plan finansowy sporządzany na okres roku budżetowego,

zwany „budżetem szkoły”.

Komisja Rewizyjna realizując zadania prawne zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym oraz zatwierdzonym Uchwałą nr III/11 Rady Miejskiej w Krapkowicach Planem

Pracy Komisji Rewizyjnej, zapoznała się z źródłowymi dokumentami finansowymi, dokonywanych

wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach. W ramach kontroli celowości

wydatków zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej losowo wybrał 15 pozycji wydatków ujętych w dziale 801,

a następnie dokonał porównania dokonywanych zakupów i inwestycji ze stanem faktycznym.

Na podstawie uzyskanych informacji, kontroli udostępnionych materiałów źródłowych oraz

przeprowadzonej wizji lokalnej, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach nie

wniósł zastrzeżeń co do celowości dokonywanych wydatków (w zakresie objętym kontrolą),

funkcjonowania i realizacji obowiązków w jednostce budżetowej Publicznej Szkole Podstawowej nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach.

5. Posiedzenie w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego skargi z dnia 06.03.2012 r. na
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działalność Burmistrza Krapkowic – 28.03.2012 r.

W dniu 06 marca 2012 r. do Rady Miejskiej w Krapkowicach wpłynęła skarga na działalność Burmistrza,

przekazana pismem Wojewody Opolskiego Nr NK.V.1411.20.2012.RG, w związku z odmową wystąpienia

do sądu powszechnego z wnioskiem o zasiedzenie służebności drogowej.

Szczegółowych informacji związanych z przedmiotowym zagadnieniem udzielili Pan Harald Brol

Sekretarz Miasta oraz Pan Marek Smandzik –podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Opinię prawną w sprawie skargi na Burmistrza Krapkowic przedstawiła Pani Ewa Tomaszewska – radca

prawny w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Komisja po dokonaniu wnikliwej analizy treści przedstawionej dokumentacji, po wysłuchaniu

przedstawicieli Urzędu , jak również po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego, poddała skargę pod

głosowanie.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5. członków Komisji Rewizyjnej

W wyniku głosowania Komisja jednomyślnie uznała skargę za bezzasadną.

6. Kontrola w zakresie realizacji i sposobu załatwiania wniosków i skarg mieszkańców Gminy
Krapkowice przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach w 2012 roku – 28.09.2012 r.

Informację na temat skarg i wniosków, które rozpatrywane są przez Urząd Miasta i Gminy w

Krapkowicach przedstawiła Pani Danuta Noskowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i

Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Prawo składania skarg i wniosków jest realizacją gwarancji art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

mówiącego, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub

innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz organów i instytucji społecznych w związku

z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi w zakresie administracji publicznej, przez ustalenie na

podstawie kontroli uchybień i nieprawidłowości w powyższym zakresie celem niedopuszczenia podobnym

sytuacjom w przyszłości.

W ramach realizowanej kontroli Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej poddał analizie skargi, które

wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w 2012 roku. W okresie poddanym kontroli przez Komisję Rewizyjną

do podmiotu kontrolowanego wpłynęły cztery pisemne skargi dotyczące:

1. „Działalności Burmistrza” – skarga wpłynęła 8 marca 2012 roku, przesłana przez Urząd Wojewódzki

w Opolu. Przedmiotowa skarga rozpatrywana była między innymi przez Komisję Rewizyjną Rady

Miejskiej i kolejno poddana głosowaniu na sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. W konsekwencji

skarga została uznana za bezzasadną. Odpowiedź do skarżącego została udzielona i wysłana w dniu

30 kwietnia 2012 roku.

2. „Skargi na pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich” – skarga wpłynęła w dniu 21 maja 2012 roku.

Przedmiotowa skarga rozpatrywana była zgodnie z procedurami prawnymi w Urzędzie Miasta i Gminy

w Krapkowicach. W konsekwencji skarga została uznana za bezzasadną. Odpowiedź do skarżącego

została wystosowana w dniu 13 czerwca 2012 roku.

3. „Skargi na pracownika Wydziału GGR” – skarga wpłynęła w dniu 25 maja 2012 roku. Przedmiotowa

skarga rozpatrywana była zgodnie z procedurami prawnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w

Krapkowicach. W konsekwencji skarga została uznana za bezzasadną. Odpowiedz do skarżącego

została udzielona i wysłana w dniu 18 czerwca 2012 roku.

4. „Skargi na działalność Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krapkowicach” – skarga wpłynęła w dniu 13 lipca

2012 roku. Przedmiotowa skarga rozpatrywana była zgodnie z procedurami prawnymi w Urzędzie

Miasta i Gminy w Krapkowicach. W konsekwencji skarga została uznana za bezzasadną. Odpowiedź

do skarżącego została wystosowana w dniu 6 sierpnia 2012 roku.

Skargi, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach były rozpatrywane przez pracowników
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem terminowości i rzetelności ich załatwiania.
Na podstawie informacji uzyskanych od Pani Danuty Noskowicz - Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,

Sportu i Turystyki UMiG w Krapkowicach oraz przeprowadzonej analizy udostępnionych materiałów

źródłowych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach pozytywnie oceniła zakres działań

pracowników Urzędu w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków.
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7. Kontrola w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach w zakresie celowości
dokonywanych wydatków w 2012 roku – 06.11.2012 r.

Informację na temat celowości wydatków dokonywanych w 2012 roku przez jednostkę budżetową Zespół

Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, a także o charakterze kształcenia i aktualnych potrzebach Szkoły

przedstawiła Pani mgr inż. TeresaWichary - Dyrektor ZSS nr 1 w Krapkowicach.

W ramach przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z obecnym stanem etatowym Zespołu

Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, w skład którego wchodzi grono pedagogiczne, pracownicy

administracyjni, pracownicy obsługi finansowo – księgowej oraz pracownicy kuchni i obsługi.

W ramach realizowanych zadań w zakresie finansowo - księgowym ZSS nr 1 prowadzi fakultatywnie

obsługę: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach oraz Publicznych Przedszkoli nr 6 i nr 8

w Krapkowicach.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z gospodarką finansową szkoły prowadzonej w formie jednostki

budżetowej, która funkcjonuje w oparciu o tzw. „budżet szkoły”, czyli plan finansowy sporządzany na okres

roku budżetowego.

Komisja Rewizyjna realizując zadania prawne zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym oraz zatwierdzonym Uchwałą nr III/11 Rady Miejskiej w Krapkowicach Planem Pracy

Komisji Rewizyjnej, zapoznała się ze źródłowymi dokumentami finansowymi, dokonywanych wydatków w

Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach. W ramach kontroli celowości wydatków Zespół Kontrolny

Komisji Rewizyjnej losowo wybrał 19 pozycji wydatków ujętych w dziale 801, a następnie dokonał

porównania dokonywanych zakupów i inwestycji ze stanem rzeczywistym.

Zespół Kontrolny komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach, w oparciu o uzyskane informacje,

kontrolę udostępnionych materiałów źródłowych oraz przeprowadzoną wizję lokalną, nie wniósł zastrzeżeń

co do celowości dokonywanych wydatków (w zakresie objętym kontrolą), funkcjonowania i realizacji

obowiązków w jednostce budżetowej Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach os. XXX-lecia 24.

W związku ze złożeniem rezygnacji z mandatu Radnej Rady Miejskiej przez Panią Krystynę Chudalę kontrola

w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach odbyła się bez jej udziału. Wygaśnięcie mandatu radnej

nastąpiło w dniu 26.09.2012r.

Komisja Rewizyjna dziękuje podmiotom kontrolowanym, za stworzenie odpowiednich warunków do

przeprowadzenia kontroli oraz za przygotowanie i udostępnienie wymaganych materiałów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

mgr Andrzej Malinowski
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