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z dnia  22 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR /2014
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2014 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 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Witold Rożałowski
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Załącznik
do Uchwały nr XXXII  /       /2014

Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 05 listopada 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Krapkowicach z działalności kontrolnej 
w okresie VI kadencji w latach 2010-2014.

Komisja Rewizyjna VI kadencji Rady Miejskiej w Krapkowicach została powołana Uchwałą 
nr II/4/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w składzie:
Malinowski Andrzej - Przewodniczący Komisji
Kowalczuk Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Krystyna Chudala - Członek Komisji
Tomala Ewald - Członek Komisji
Unsner Krystian - Członek Komisji

W wyniku ukonstytuowania się, przewodniczącym Komisji został wybrany P. Andrzej 
Malinowski, a wiceprzewodniczącym P. Krzysztof Kowalczuk.

Na skutek złożonej rezygnacji z mandatu radnej Pani Krystyny Chudali, w skład Komisji 
został powołany radny P. Dariusza Kandziora. 

Na zakończenie kadencji komisja pracowała w następującym składzie:
Malinowski Andrzej - Przewodniczący Komisji
Kowalczuk Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Dariusz Kandziora - Członek Komisji
Tomala Ewald - Członek Komisji
Unsner Krystian - Członek Komisji

W okresie VI Kadencji Rady Miejskiej w Krapkowicach powołana Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła 26 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.

Prowadzone kontrole w jednym przypadku wykazały nieprawidłowości w przedmiocie 
kontroli dotyczącym zmiany statutu KDK i działalności społecznej rady programowej KDK. 
Komisja Rewizyjna korzystając ze swoich kompetencji czterokrotnie występowała do 
Burmistrza z wnioskami, uwagami. Protokoły pokontrolne wraz z zaleceniami, przekazano 
do wiadomości i służbowego wykorzystania Burmistrzowi Krapkowic. Komisja Rewizyjna w 
ramach obowiązków statutowych opiniowała sprawozdania z realizacji budżetu za 
poszczególne lata, występując do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miejskiej z 
wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Wyniki kontroli były zatwierdzane przez Radę Miejską w Krapkowicach w przedkładanych 
sprawozdaniach rocznych. 
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Jednocześnie na podstawie Art. 228 i 229 KPA Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 
Krapkowicach rozpatrzyła trzy skargi na działalność Burmistrza Krapkowic. Stanowisko 
Komisji Rewizyjnej przedkładano pod głosowanie Radzie Miejskiej w Krapkowicach 
uznając je każdorazowo za bezzasadne.

W 2011 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące czynności sprawdzające i 
kontrolne:

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

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.

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

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

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

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

W 2012 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące czynności sprawdzające i 
kontrolne:

9. Badanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2011 rok –                   
07 i 21.05  2012 r.
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10. Kontrola działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach i rozliczeń 
mandatów karnych w 2011 roku – 27.02.2012 r.
Jednocześnie w ramach kontroli poproszono Pana Komendanta o uaktualnienie 
informacji o Straży Miejskiej w Krapkowicach, które opublikowane są na stronach 
internetowych BIP.

11. Kontrola prognozy wydatków ponoszonych na cele oświatowe w Gminie Krapkowice              
na 2012 rok – 12.03.2012 r.

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

13. Posiedzenie w sprawie wypracowania  stanowiska dotyczącego skargi z dnia                       
06.03.2012 r.  na  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. Komisja stwierdziła, iż na podstawie 
Art. 228 i 229 KPA jest kompetentną do rozstrzygania w rzeczowej sprawie.
Komisja po dokonaniu wnikliwej analizy treści przedstawionej dokumentacji,                        
po wysłuchaniu  przedstawicieli  Urzędu, jak również po zapoznaniu się z opinią                      
radcy prawnego, jednomyślnie  uznała skargę za bezzasadną.

14. 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. 

15. Kontrola  w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach w zakresie celowości  
dokonywanych wydatków w 2012 roku – 06.11.2012 r.

W związku ze złożeniem rezygnacji z mandatu Radnej Rady Miejskiej przez Panią Krystynę 
Chudalę w 2012 roku skład komisji został uzupełniony o Pana Dariusza Kandziorę Radnego 
Rady Miejskiej w Krapkowicach.

W 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące czynności sprawdzające i 
kontrolne:

16. Badanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2012 rok –                   
15 i 21.05  2013 r.

17. Kontrola w Krapkowickim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie wydatkowania 
środków finansowych Gminy na dodatki mieszkaniowe w 2012 r. – 20.02.2013 r.

18. Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach w zakresie 
celowości dokonywanych wydatków w 2012 r. – 27.02.2013 r. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach po przeprowadzeniu wizji lokalnej 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach złożyła Wniosek do Pana 
Andrzeja Kasiury - Burmistrza Miasta i Gminy w Krapkowicach, dotyczący utworzenia 
osobnego placu zabaw dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 
korzystających ze świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4                            
w Krapkowicach. Wniosek Komisja uzasadniła potrzebą zapewnienia prawidłowego 
rozwoju dzieci przedszkolnych i szkolnych, właściwego ich wychowania i zaspokajania 
potrzeb. Zdaniem Komisji utworzenie drugiego placu zabaw dla dzieci, wyposażonego                  
w piaskownicę, dostosowane do wieku huśtawki, „pajączki” i inne sprzęty do 
wspinaczki przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa wychowanków przedszkola 
oraz stworzyło możliwość atrakcyjniejszego i zdrowego spędzania czasu na świeżym 
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powietrzu uczniów objętych zajęciami świetlicowymi. Zachęciłoby to rodziców do 
zapisywania dzieci właśnie do tego przedszkola i tej szkoły.

19. Kontrola z wykonania Uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach przez Burmistrza 
Krapkowic – 13.03.2013 r. i 8.05.2013 r.

20. Posiedzenie w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego skargi z dnia                       
13.06.2013  roku  na  działalność Burmistrza Krapkowic – 22.07.2013 r.
W dniu 13 czerwca 2013 roku (data wpływu 17 czerwca 2013 roku)                                            
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach wpłynęła skarga na Burmistrza 
Krapkowic w zakresie pozbawienia możliwości prowadzenia ogródka piwnego w 
okresie od maja do września 2013 roku na działce nr 246/3 z mapy 8 obręb Krapkowic, 
bezpośrednio przed lokalem Pizzeria Verona przy ul. Podgórnej 4 w Krapkowicach. 
Komisja stwierdziła, iż na podstawie Art. 228 i 229 KPA jest kompetentną                                     
do rozstrzygania w rzeczowej sprawie.
Komisja w dniu 22 lipca 2013 roku, po dokonaniu wnikliwej analizy treści 
przedstawionej dokumentacji, po wysłuchaniu  przedstawicieli  urzędu, jak również po 
zapoznaniu się z opinią w sprawie skargi radcy prawnego uznała skargę jako 
bezzasadną.

21. Kontrola  wykonanej inwestycji remontu i przebudowy drogi gminnej ul. Krótkiej w 
Krapkowicach – 27.08.2013 r. 

22. Kontrola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy w zakresie celowości  
dokonywanych  wydatków w 2012/2013  roku – 19.11.2013 r.

W 2014 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące czynności sprawdzające i 
kontrolne:

23. Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach w zakresie celowości 
dokonywanych wydatków –20.03.2014 r. 

24. Posiedzenie w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego skargi z dnia                       
28.10.2013  roku  na  działalność Burmistrza Krapkowic – 06.02.2014 r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach stwierdziła, iż jest kompetentną do 
oceny w przedmiotowej sprawie. W dniu 6 lutego 2013 roku, po dokonaniu wnikliwej 
analizy treści przedstawionej dokumentacji, wysłuchaniu stron, zebraniu informacji od 
nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach jak również po zapoznaniu 
się z opinią w sprawie skargi radcy prawnego i zgodnie z uzupełnioną informacją 
skarżącej Komisja rozpatrzyła 4 /cztery/ zarzuty uznając skargę jako bezzasadną.
.

25. Kontrola  wykonanej inwestycji remontu i przebudowy drogi gminnej ul. Górnej w 
Krapkowicach – 31.03.2014 r. 

26. Badanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2013 rok –                   
21 i 23.05.2014 r.

27. Kontrola w placówkach oświatowych pod kątem obsługi  informatycznej i 
zabezpieczenia informatycznego – 26.08.2014 r.
Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych 
materiałów oraz przeprowadzonego sprawdzenia stron internetowych Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach nie ma zastrzeżeń, co do właściwego 
funkcjonowania podmiotów kontrolowanych w zakresie bezpieczeństwa internetowego, 
aktualizacji stron internetowych. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę Panu Burmistrzowi 
na konieczność rozważenia celowości ponoszonych wysokich kosztów obsługi 
informatycznej w PSP nr 1 w Krapkowicach – 14400 złotych rocznie. Jednocześnie 
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wynoszące za samą aktualizację oprogramowania raz w miesiącu 540 złotych, co w 
odniesieniu rocznym dla trzech placówek daje 19440 złotych.

28. Kontrola w zakresie właściwego nadzoru Burmistrza nad jednostkami gminnymi (według 
przyjętego planu Komisji Rewizyjnej) – 20.10.2014.

29. Kontrola w wydziale GGK UMiG Krapkowice w zakresie zawieranych umów dzierżawy- 
21.10.2014 r.

Współpraca komisji w minionej kadencji z władzami Gminy i poszczególnymi komisjami 
Rady Miejskiej układała się dobrze, za co w imieniu całego zespołu składam serdeczne 
podziękowania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Malinowski

………………………….………….

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

 

………………………….…………. ……………………………….………….
Krzysztof Kowalczuk                                                        Krystian Unsner

………………………….…………. ………………………….………….
Ewald Tomala                      Dariusz Kandziora
 

Krapkowice, 05 listopada 2014r.
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