
Projekt

z dnia  17 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2015 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 27.11.2002 r. 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 2015 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 tablicach ogłoszeń i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz

Id: A0E1A0CB-9516-4D73-8CB9-9427392C5D98. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr  /2015 Rady Miejskiej 

                                                                                                        w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z działalności kontrolnej  

w roku 2015. 
 

Komisja Rewizyjna VII kadencji Rady Miejskiej w Krapkowicach została powołana  

w składzie: 

Andrzej Malinowski  - Przewodniczący Komisji  

Dariusz Kandziora   - Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Michał Mehlich  - Członek Komisji 

Ewald  Tomala  - Członek Komisji 

Adam Orzechowski  - Członek Komisji 
 

W ramach realizowanych czynności Ustawowych i wynikających z zapisu Statutu Gminy 

Krapkowice w 2015 roku dokonała 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 trakcie 2015 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrolne zatwierdzone 

Uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30.12.2014 roku w sprawie 

zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok i zajmowała stanowisko               

w sprawie skarg na działalność Burmistrza jak też Kierowników jednostek organizacyjnych    

w Gminie Krapkowice : 

 

1. Kontrola w zakresie celowości wydatków w 2013/2014 roku dokonywanych przez 

jednostkę budżetową Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z gospodarką finansową szkoły prowadzonej w formie 

jednostki budżetowej, która funkcjonuje w oparciu o zatwierdzony 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 i planem zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Miejskiej w Krapkowicach zapoznała się z dokumentami finansowymi, źródłowymi 

dokonywanych wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach. 

 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli, udostępnionych 

materiałów źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Zespół Kontrolny Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach nie wnosił zastrzeżeń co do celowości 

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

obowiązków w jednostce budżetowej Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach. 

 

2. W ramach pracy Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach przeprowadziła 

kontrolę w zakresie realizacji wniosków i uwag pokontrolnych w latach 2010-2014. 

Jednocześnie wysłuchała wyjaśnień Burmistrza w zakresie podejmowanych wniosków  

i ich dalszej realizacji w trakcie obecnej VII kadencji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  
 

a) Kontrola w placówkach oświatowych pod kątem obsługi informatycznej  

i zabezpieczenia informatycznego – 26.08.2014 r. 
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Komisja Rewizyjna zwróciła się do Pana Burmistrza aby rozważył celowość 

ponoszonych wysokich kosztów obsługi informatycznej w PSP nr 1 w Krapkowicach – 

14400 złotych /czternaście tysięcy czterysta złotych/ rocznie. Jednocześnie wskazała 

na wysokie koszty obsługi informatycznej w zespołach finansowo księgowych 

wynoszące za samą aktualizację oprogramowania raz w miesiącu 540 złotych,           

co w odniesieniu rocznym dla trzech placówek daje 19440 złotych. 
 

b) 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.  
 

c) Kontrola działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach i rozliczeń 

mandatów karnych w 2011 roku – 27.02.2012 r. 

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Pana Komendanta o uaktualnienie informacji         

o Straży Miejskiej w Krapkowicach, które opublikowane są na stronach internetowych 

BIP. 
 

d) 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. 
 

e) 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. 

  

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach przyjęła pozytywnie wyjaśnienia 

Burmistrza dotyczące realizacji złożonych wniosków i uwag. W trakcie Kontroli 

Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura wskazał na koniczność rozpatrzenia 

zasadności utrzymywania kosztowanej obsługi finansowej szkół w poszczególnych 

zespołach finansowo-księgowych w tym również na cel ponoszenia kosztów na obsługę 

informatyczną. W zakresie utworzenia placu zabaw przy Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach wyjaśnił, że inwestycja jest rozważana do 

ewentualnej realizacji w ramach wolnych środków w budżecie gminy.  

  

 Odnośnie funkcjonowania jednostek gminnych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej            

w Krapkowicach wskazała na właściwe realizowanie przez Burmistrza funkcji 
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kontrolnej/zwierzchniej. Nie wniosła zastrzeżeń, co do działalności poszczególnych 

jednostek gminnych. W trakcie kontroli komisja wskazała na rozważenie propozycji 

dotyczącej utworzenia zespołów szkolno przedszkolnych w Krapkowicach i Żywocicach, 

rezygnacji z utrzymania dodatkowych budynków Biblioteki Publicznej po stronie 

Krapkowic co znacząco wpływa na obciążenia budżetu jak też wskazała na brak 

zasadności prowadzenia oddziału przedszkolnego w Żużeli (zdaniem komisji nie 

opłacalnego i nie spełniającego nowych wymogów bezpieczeństwa PP) . 

 Komisja Rewizyjna zapoznała się z gospodarką finansową spółek gminnych wskazując 

przy tym na sprawozdania finansowe (stanowiące załącznik do protokołu kontroli). 

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Burmistrza o rozważenie dalszego funkcjonowania 

Krytej Pływalni "Delfin" jako spółki. Zdaniem Komisji Rewizyjnej dalsza działalność 

finansowa tej spółki powinna odbywać się po jej rozwiązaniu jako nowo utworzonej 

jednostki gminnej. 

 

3. Badanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2014 rok –                   

22 i 26.05  2015 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krapkowice przedstawiono na sesji 

czerwcowej (absolutoryjnej) 2015 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Krapkowic za działalność w roku 2014. 

 

4. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie skargi z dnia 

23 stycznia 2015 roku na działalność Burmistrza Krapkowic. 

 

Komisja stwierdziła, iż na podstawie art. 228 i 229 KPA jest kompetentną do 

rozstrzygania w rzeczowej sprawie. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach zwróciła uwagę, że skarżący              

w piśmie wskazuje na: „brak dobrej woli na rozwiązanie zaistniałego problemu drogi, jak 

też przyzwolenie na nierespektowanie prawa” przez Burmistrza Krapkowic. W dalszej 

treści pisma skarżący odwołał się w 14 punktach do wydawanych decyzji 

administracyjnych w zakresie działki użytkowanej działki oraz innych sytuacji z tym 

bezpośrednio związanych. 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach powzięła również informacje,             

o fakcie rozpatrywania przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wniosku z dnia 14 listopada 

2014 roku o ustanowienie drogi koniecznej na przedmiotowych działkach. Uznała, że 

Rada Miejska nie ma uprawnień wyższych niż Sądy Powszechne tym bardziej, że 

równocześnie prowadzone jest postępowanie Sądowe w tym samym przedmiocie i należy 

czekać na rozstrzygnięcie Sądu. 

 

Jednocześnie stwierdziła, że: „Komisję Rewizyjną powołuje się w celu kontrolowania 

działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, jak również wykonywania 

innych zadań kontrolnych zleconych przez radę gminy. Oprócz zadań kontrolnych ustawa 

nałożyła na komisję rewizyjną także zadania o charakterze opiniodawczo-wnioskowym. 

Komisja rewizyjna nie posiada natomiast uprawnień nadzorczych, nie może wydawać 

kontrolowanym dyspozycji dotyczących usunięcia nieprawidłowości, usuwać ich we 

własnym zakresie, ani stosować sankcji wobec osób winnych. Podobnie zadania i status 

komisji rewizyjnych ujęto w pozostałych ustawach samorządowych (art. 16 usp. i art. 30 

usw). 

 

Komisja zaznaczyła, że przedmiotem kontroli nie mogą być sprawy indywidualne 

rozstrzygane przez te podmioty w drodze decyzji administracyjnych, bowiem w takim 

przypadku kontrola owych rozstrzygnięć sprawowana jest w trybie kodeksu postępowania 

administracyjnego przez właściwe organy wyższego stopnia. Nie mogą, zatem być 

przedmiotem kontroli np. decyzje administracyjne wydawane przez Burmistrza, Wójta, jak  
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i kierowników jednostek organizacyjnych, np. dyrektorów ośrodków pomocy społecznej  

w sprawach świadczeń pomocy społecznej”.  

Natomiast informacje wskazanie w skardze dotyczące osób innych, w tym wypadku 

sąsiada nachodzącego skarżącego w domu jest sprawą dla organów ścigania, a nie Rady 

Miejskiej. W tym wypadku analizowana sprawa wyraża konflikt sąsiedzki, w który gmina 

została włączona. Spór powinien być rozpatrywany przez sąd cywilny, a nie samą radę. 

 

Komisja w dniu 4 czerwca 2015 roku, po dokonaniu wnikliwej analizy treści 

przedstawionej dokumentacji, po wysłuchaniu przedstawicieli urzędu, jak również po 

zapoznaniu się z opinią w sprawie skargi radcy prawnego, zaproponowała uznanie skargi 

za bezzasadną.  

 

5. Kontrola realizacji budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej pod kątem zgodności 

wydatków w 2014 roku (wydatki – materiały do terapii). 

 

Komisja Rewizyjna realizując zadania prawne zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia        

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i planem zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Miejskiej w Krapkowicach zapoznała się z dokumentami finansowymi, źródłowymi 

dokonywanych wydatków w WTZ w Krapkowicach. W ramach kontroli wydatków Komisja 

Rewizyjna losowo wybrał 9 pozycji wydatków ujętych w dziale 853, rozdział 85311, 

paragraf 4210, a następnie dokonał porównania dokonywanych zakupów/inwestycji ze 

stanem faktycznym. Ponadto dokonała kontroli pozostałych wydatków ujętych w wykazie 

faktur zgodnych z paragrafem 4210. 

 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych 

materiałów źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Rewizyjna Rady 

Miejskiej w Krapkowicach nie wniosła zastrzeżeń, co do celowości dokonywanych 

wydatków (w zakresie objętym kontrolą), funkcjonowania i realizacji obowiązków             

w jednostce budżetowej Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. 

 

6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie skargi z dnia 

1 czerwca 2015 roku na działalność dyrektora Zespołu Szkół Sportowych Nr 1               

w Krapkowicach. 

 

Komisja uznała, że w przypadku skargi nauczyciela na kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej – dyrektora Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, organem 

kompetentnym do jej rozpatrzenia jest rada gminy, ale pod warunkiem, że przepisy 

szczególne nie określają innych organów właściwych do jej rozpatrzenia (tak art. 229 

Kodeksu postępowania administracyjnego).  

 

Komisja Rewizyjna wskazała, iż zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) to kurator oświaty, 

w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone          

w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: sprawuje 

nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami 

wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na 

obszarze danego województwa; wykonuje zadania organu wyższego stopnia                     

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego: 

a)  w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół 

publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół  

i placówek niepublicznych, 
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b)  w stosunku do dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów; 
 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna stwierdzała, że w opisanym przypadku 

(elementy skargi dotyczące spraw pracowniczych i prawidłowości przechowywania 

dokumentacji uczniów) właściwym organem do rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły 

jest kurator oświaty, a nie rada gminy. Do zadań Komisji Rewizyjnej nie należy również 

rozpatrywanie skarg na inne osoby wskazane w piśmie, wobec których nie może 

podejmować czynności kontrolnych. Ponadto zakres prac Komisji Rewizyjnej nie odnosi 

się do stwierdzenia popełnienia przestępstwa lub innego naruszenia prawa, do których 

rozpatrywania kompetencje posiadają Sądy powszechne. 

 

Komisja Rewizyjna po dokonaniu wnikliwej analizy treści przedstawionej dokumentacji, 

wysłuchaniu stron, zebraniu dodatkowych informacji od nauczycieli Zespołu Szkół 

Sportowych nr 1 w Krapkowicach, rady rodziców jak też po zapoznaniu się z opinią          

w sprawie skargi i analizą skargi przygotowanej przez radcę prawnego rozpatrzyła 

3 /trzy/ zarzuty to jest: 

1) Szykanowanie, zastraszanie skarżącej i stosowanie wobec niej „odwetu” przez 

dyrektor szkoły; 

2) Nieuzasadnione poddanie skarżącej i innych osób zeznających na korzyść p. Juszczyk 

kontroli administratora bezpieczeństwa informacji; 

3) Utrudnianie skarżącej możliwości zapoznania się z protokołem kontroli. 

 

Komisja Rewizyjna wskazała, że nie zebrała wystarczającego materiału dowodowego, 

który jednoznacznie wskazuje na zarzut skarżącej, aby była „szykanowana, zastraszana 

przez panią dyrektor szkoły”. W odniesieniu do kolejnego zarzutu związanego                   

z nieuzasadnionym poddaniem kontroli przez Administratora Bezpieczeństwa 

Informatycznego należy stwierdzić, że plan kontroli zatwierdzany jest przez 

kierownika/dyrektora jednostki, jednak w każdym przypadku dyrektor będący 

Administratorem Danych Osobowych może zlecić kontrolę ABI. Zatem w kompetencji 

Dyrektora jest zlecanie kontroli według przyjętego przez niego kryterium. Komisja 

Rewizyjna w tym przypadku nie ma dowodów stwierdzających celowe poddanie kontroli 

osób, które miały zeznawać na korzyść skarżącej. Odnośnie ostatniego zarzutu Komisja 

Rewizyjna stwierdziła, że skarżąca zapoznała się z protokołem kontroli jednak odmówiła 

jego podpisu. Oryginały dokumentacji kontroli powinny znajdować się  

u Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego i zdaniem komisji u Administratora 

Danych Osobowych. W przypadku zaistnienia tzw. incydentu /ujawnienia 

nieprawidłowości/ informacja powinna zostać przesłana do GIODO z określeniem 

ewentualnych konsekwencji i zamierzeniami, aby takie zdarzenie w późniejszym czasie nie 

miało miejsca. 

  

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Rewizyjna zaproponowała uznanie wniesionej 

skargi we wszystkich jej wątkach za bezzasadną. 

 

Jednocześnie Komisja rekomenduje, aby Burmistrz Krapkowic sprawujący nadzór nad 

Zespołem Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach spowodował: 

 Udział w spotkaniach rady pedagogicznej oddelegowanego pracownika Wydziału 

Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach jako organu prowadzącego. W tym 

również rozważenie dokonywania zmiany regulaminu rady, aby możliwym był zapis 

audio z prowadzonych rad pedagogicznych; 

 Realizowanie przez pracowników oraz osoby wykonujące zadania na rzecz placówki, 

wyłącznie czynności określone w umowach oraz zakresach obowiązków /szczególnie 

odnosząc się do zadań ABI - wyłącznie do zadań polityki bezpieczeństwa/;  
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 Zwrócenie uwagi na właściwy przepływ dokumentów w szkole, rzetelne i terminowe 

dokumentowanie wykonywanych czynności. W tym celu Komisja Rewizyjna proponuje 

zlecenie kontroli audytu wewnętrznego w Zespole Szkół Sportowych nr 1  

w Krapkowicach.  

 

 

7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie skargi z dnia 

11 sierpnia 2015 roku na działalność Burmistrza Krapkowic. 
 

Komisja Rewizyjna uznała, że rozpatrywana skarga związana jest z realizowanymi 

czynnościami przez komisję do poprzedniej skargi na dyrektora Zespołu Szkół Sportowych 

nr 1 w Krapkowicach. Skarżąca w piśmie wskazała na niepodejmowanie działań przez 

Burmistrza w związku z informacjami, jakie wcześniej otrzymał. 

 

Jednocześnie Komisja wskazała na wyjaśnienia Burmistrza z których wynika, że działanie 

organu polegające na przekazanie tejże skargi do rozpoznanie radzie miejskiej - było 

przejawem poszanowania porządku prawnego w tym zaś szczególnym przypadku 

poszanowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Nieprzekazanie skargi do rozpoznania Radzie Miejskiej w Krapkowicach stanowiłoby 

pogwałcenie jednej z fundamentalnych zasad prawa administracyjnego, zasady legalności, 

wyartykułowanej w przepisie art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie       

z którym „organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa”, w tym 

w sposób bezwzględny przestrzegać muszą przepisów o właściwości organów administracji 

publicznej przy rozpoznawaniu spraw obywateli.  

 

Komisja Rewizyjna uznała, że do czasu rozpatrzenia skargi w zakresie podejmowanym      

w piśmie skarżącej Burmistrz zachował stanowisko zgodne ze swoimi kompetencjami. Nie 

podejmował czynności, które mogły by stać w sprzeczności z ewentualnym 

rozstrzygnięciem komisji w tym zakresie. 

 

Mając na uwadze powyższe Komisja po dokonaniu wnikliwej analizy treści przedstawionej 

dokumentacji, po wysłuchaniu  przedstawicieli  urzędu, jak również po zapoznaniu się        

z informacją w sprawie skargi radcy prawnego zaproponowała uznanie skargi za 

bezzasadną. 

 

8. Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy z uwzględnianiem środków 

budżetowych własnych w przyznawanych decyzjach dla uczestników kierowanych do 

placówki. 
 

Komisja Rewizyjna realizując czynności kontrolne zapoznała się z przedstawioną 

dokumentacją finansową jednostki gminnej. Jednocześnie zwróciła uwagę na wydatki 

ujęte w rocznym planie finansowo-rzeczowym zatwierdzonym przez Burmistrza, który 

posiadał odzwierciedlenie w przedstawionych dokumentach takich jak faktury, umowy      

i decyzje. Ponadto Komisja zapoznała się z polityką budżetową oraz realizowanymi 

inwestycjami na lata 2015-2016. W ramach kontroli omówiono decyzje i kryteria 

przyjęcia uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy - bez wglądu do decyzji 

zawierających dane osobowe.  

Zgodnie z planem kontroli komisja dokonała sprawdzeń wydatków z budżetu                    

z poszczególnych wybranych działów, rozdziałów i paragrafów za okres od początku roku 

do dnia 30 września 2015 roku.   

 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych 

materiałów źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Rewizyjna Rady 
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Miejskiej w Krapkowicach nie wniosła zastrzeżeń, co do celowości wydatków (w zakresie 

objętym kontrolą), funkcjonowania i realizacji obowiązków w jednostce budżetowej 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z budżetem Środowiskowego Domu Samopomocy   

w Krapkowicach, ponoszonymi wydatkami jak też z potrzebami, które wpływają na 

właściwą pracę jednostki - rekomenduje do Burmistrza o dofinansowanie przy zakupie 

samochodu umożliwiającego niezależny transport uczestników do ośrodka wsparcia. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach w 2016 roku zamierza aplikować       

w Programie wyrównywania różnic między regionami – edycja III z Obszaru D 

likwidacja barier transportowych. Pozyskanie dotacji z PEFRON-u wiąże się z dopłatą 

przez beneficjenta 45 procent wartości zakupywanego pojazdu.  

 

Przedkładane sprawozdanie zostało wypracowane i sporządzone na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 4 grudnia 2015 roku. 
 

Komisja Rewizyjna dziękuje podmiotom kontrolowanym, za stworzenie odpowiednich 

warunków do przeprowadzenia kontroli oraz za  przygotowanie i udostępnienie wymaganych 

materiałów. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                                       Andrzej Malinowski 

 

  

 

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej: 

 

 

 

………………………….………….   ……………………………….…………. 

 Dariusz Kandziora     Michał Mehlich  

 

 

 

………………………….………….   ………………………….…………. 

 Ewald Tomala       Adam Orzechowski  
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