
Projekt Nr 3

z dnia  7 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalnosci kontrolnej w 2017 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 (t.j. Dz. Urz. 
Woj. 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 w 2017 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 oraz                  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z działalności kontrolnej  

w roku 2017 
 

 

 

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 2017 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 2017 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrolne Uchwałą nr 

XXIII/277/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu 

Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok jak również zajmowała się innymi zadaniami wynikającymi                   

z pracy Rady Miejskiej. 

 

1. Kontrola w zakresie celowości wydatków w 2016 roku dokonywanych przez jednostkę 

budżetową- Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach. 

Komisja Rewizyjna każdorazowo realizując zakres kontroli w gminnych jednostkach 

organizacyjnych /w szczególności placówkach oświatowych/ zapoznaje się z gospodarką finansową 

jednostki prowadzonej w formie jednostki budżetowej, która funkcjonuje w oparciu o plan 

finansowy sporządzany na okres roku budżetowego. W trakcie prac Komisja Rewizyjna weryfikuje 

przedkładane do kontroli dokumenty i potwierdza zastany stan faktyczny. Ponadto zwraca uwagę na 

zasadność i celowość ponoszonych wydatków w kontrolowanej jednostce. 

 

Informację finansową dla potrzeb Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach 

przedstawiała Pani Narcyza Chromińska Dyrektor PP nr 8 w Krapkowicach.  

 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli, udostępnionych materiałów 

źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Krapkowicach nie wnosi zastrzeżeń co do celowości dokonywanych wydatków  

(w zakresie objętym kontrolą), funkcjonowania i realizacji obowiązków w jednostce budżetowej 

Publicznym Przedszkolu Nr 8 w Krapkowicach. 

 

2. Kontrola wydatkowania środków gminnych na funkcjonowanie jednostki - Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Steblowie w 2016 roku.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod nr 0000034244. Zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującego stowarzyszenia Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem 

prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP 

Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.   

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

o samorządzie gminnym i zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/277/2016 Rady Miejskiej                               
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w Krapkowicach Planem Pracy Komisji Rewizyjnej zapoznała się z dokumentami finansowymi, 

źródłowymi wydatków OSP w Steblowie. 

W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach zapoznała się z kosztami 

utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Steblowie w 2016 roku, które wynosiły 40647,17 złotych.  

 Na zakup sprzętu strażackiego wydano 2715,41 złotych /deska ortopedyczna, ekran, tarcze 

do kierowania ruchem w nocy, przedłużacze kabli30 m i 40m/, 

 Na remonty, materiały budowlane, naprawy sprzętu wydano 18133,78 złotych /w ramach 

tych środków wykonano w znacznej mierze przy udziale samych strażaków następujące 

prace: wylewki wewnątrz garażu wraz z ociepleniem posadzki, wykonanie pasów 

manewrowych, wstawienie drzwi do wierzy, ocieplenie cokołów wokół budynku, wykonanie 

instalacji elektrycznej wraz z montażem przepływowego ogrzewacza wody, naprawa 

samochodu w zakresie układu paliwowego, opracowanie dokumentacji budynku i założenie 

książki obiektu, wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż remizy, naprawa zbiornika do 

podajnika na węgiel, zakup materiałów na remont luxfer, wykonanie odciągu spalin/, 

 Pozostałe wydatki w kwocie 19799,98 złotych /obejmują: opłaty na paliwo do samochodu              

i sprzętu pożarniczego, energia elektryczna, woda, węgiel do ogrzewania OSP, polisa na 

samochód i sprzęt, polisa za strażaków, opłaty telekomunikacyjne za system zawiadamiania 

o zdarzeniu, odpady za wywóz odpadów komunalnych, obowiązkowe badania lekarskie 

strażaków, przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy i konserwacje sprzętu ppoż., 

kursy, szkolenia, recertyfikacje typu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy itp./     

 

Informację na temat wydatkowania środków Gminy Krapkowice na rzecz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Steblowie przedstawił Pan Damian Górski - Prezes OSP w Steblowie. 

 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych materiałów 

źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej                                  

w Krapkowicach nie wnosi zastrzeżeń, co do wydatków środków Gminnych (w zakresie objętym 

kontrolą), na rzecz OSP w Steblowie. 

 

3. Badanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok – 15 i 19.05  

2017 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krapkowice przedstawiono na sesji czerwcowej 

(absolutoryjnej) 2017 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 

działalność w roku 2016. 

 

4. Kontrola realizacji inwestycji gminnej „remontu chodnika przy ulicy Kilińskiego                                 

w Krapkowicach” w zakresie rozliczenia i  wykonanych prac. 

Komisja Rewizyjna w ramach wykonywanej kontroli zapoznała się z całością dokumentacji 

inwestycji w tym w szczególności z protokołami odbioru prac, jak też pozostałą dokumentacją  

techniczną obejmującą pełen zakres prac remontu chodnika przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach.    

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na dokumentację: 1) Kosztorys szczegółowy 

z dnia 8 czerwca 2016 roku 2) Umowę wykonania prac nr PiRG.272.13.2016 3) Kosztorys 

powykonawczy z dnia  06.09.2016 roku 4) Protokół odbioru wykonanych robót 5) Fakturę 

rozliczenia prac nr 09/09/2016 6) Dokumentację powykonawczą 7) Protokół konieczności na 

wykonanie robót dodatkowych. 

 

Jednocześnie ustalono, że na wykonanie prac remontowych zgodnie z projektem (Dokumentacją 

Techniczną) przeprowadzony został przetarg nieograniczony (po wcześniejszym wszczęciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja w posiadaniu w Wydziału 

Promocji i Rozwoju Gospodarczego UMiG w Krapkowicach), w ramach którego wyłoniono 

firmę – wykonawcę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu ul. Głubczycka 

21 47-200 Kędzierzyn Koźle. Z wykonawcą Burmistrz reprezentujący Gminę Krapkowice podpisał 

umowę nr PiRG.272.13.2016.  

 

Zgodnie z opisem zadania zakres prac remontowych chodnika w pasie drogi nr 106376O ulicy 

Kilińskiego w Krapkowicach obejmował prace wymienione w kosztorysie m.in.: rozbiór starych 

elementów chodnika krawężników, płyt betonowych, a następnie profilowanie, ławy krawężników, 
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korytowanie, utwardzenie i ułożenie nowych obrzeży betonowych na długości 857,82 metrów                    

i kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 920,4 m2. Kosztorys obejmował kwotę 

104228,16 uwzględniając w tym robociznę, materiał i wykorzystany sprzęt. Całość odpowiada 

kwocie umowy nr PiRG.272.13.2016. 

 

Z uwagi na koniczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie wykonano prace 

polegające na 1) wywiezieniu gruzu 64,092 m2 2)transporcie materiałów do odzysku 28,779 t. 3) 

roboty ziemne 153,545m3 4) regulacji: włazy 3 szt. i spusty 1 szt. 5) humusowaniu 436,7 m2. 

Wartość orientacyjna zgodnie z protokołem konieczności prac dodatkowych wyniosła 20455,59 

złotych brutto. 

 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych materiałów 

źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej                           

w Krapkowicach nie wnosi zastrzeżeń co do rozliczenia i wykonanych prac inwestycji „remontu 

chodnika przy ulicy Kilińskiego w Krapkowicach” 
 

5. Kontrola realizacji inwestycji gminnej „przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza                            

w Steblowie”  w zakresie rozliczenia i  wykonanych prac). 

Komisja Rewizyjna w ramach wykonywanej kontroli zapoznała się z całością dokumentacji 

inwestycji w tym w szczególności z protokołami odbioru prac, jak też pozostałą dokumentacją 

techniczną obejmującą pełen zakres prac remontu drogi. 
 

W trakcie kontroli ustalono, że w ramach procedury wyłaniającej wykonawcę  przeprowadzone 

zostało rozpoznanie cenowe na realizację całości zadania gdyż wartość szacunkowa  zamówienia 

publicznego mieściła się w kwocie powyżej kwoty 3000 Euro netto i nie przekraczała 30000 Euro 

netto - ogółem wartość 123804,44 złotych co stanowi 29654,47 euro.   

W ramach postępowania wyłoniono firmę – wykonawcę - Zakład Wykonawstwa i Konserwacji  

Urządzeń Wodnych i melioracyjnych Andrzej Wicher z siedzibą 45-820 Opole ul. Ludowa 47/1.                 

Z wykonawcą Burmistrz reprezentujący Gminę Krapkowice w dniu 16 listopada 2016 roku podpisał 

umowę nr GKI/91/2016.  
 

Zgodnie z opisem zadania zakres wykonania nawierzchni drogi ulic Sienkiewicza w Steblowie 

oznaczonej nr 106210 na odcinku od ul. Mickiewicza w Steblowie do ul. Szkolnej w Steblowie  

obejmował materiały i prace wymienione w kosztorysie na kwotę 147928,30  złotych.  

Z uwagi na zakres prac wynikłych w trakcie zadania wykonano kosztorys robot dodatkowych na 

kwotę 27018,52 złotych. 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych materiałów 

źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej                                  

w Krapkowicach nie wnosi zastrzeżeń co do rozliczenia i wykonanych prac inwestycji „wykonania 

nawierzchni drogi ulicy Sienkiewicza w Steblowie” 

 

6. Kontrola w zakresie wykonania zadań z Budżetu Obywatelskiego w Gminie Krapkowice za 

2016 rok.  

Łączny koszt wykonania zadań w Budżetu Obywatelskiego wyniósł 407 237,94 zł. Na realizację 

każdego zadania składało się wykonanie dokumentacji projektowej (łączny koszt 13 460,00 zł), 

zakup map (łączny koszt 4 260,00 zł) oraz sama realizacja, która wyniosła 389 517,94 zł. 

 

Realizując kontrole Komisja skupiła się na wykonaniu zadania o nazwie: Ogródek doświadczeń (na 

terenie Przedszkola „Tęczowa Szósteczka” przy ul. Tomasza Baty w Krapkowicach). Ogródek 

doświadczeń zlokalizowany jest na działce nr 12/22, k. m. 12 obręb 0011 w Krapkowicach /dawna 

ulica Buczka nr 11/. Zgodnie z projektem do zadania wprowadzono elementy małej architektury: 

głuchy telefon, wieloelementowy panel muzyczny, wyposażenie piaskownicy, eko-kuchnia, wielkie 
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eko-memory, panel sensoryczny, film animowany, koło barw Newtona, ściana do malowania                    

w plenerze oraz trzy zestawy wypoczynkowe. 

  

Wykonawcą zadania była firma "Park Edukacyjny Interakcje" na podstawie umowy GKI/80/2016              

z dnia 18.11.2016 r.. Zadanie zostało zakończone w 2017 r. z uwagi na trudne warunki 

atmosferyczne, które nie pozwoliły na solidne ukończenie zadania w ustalonym terminie. Wydatki 

związane z realizacją: 

- opracowanie dokumentacji projektowej: 1 900,00 zł 

- mapy: 709,31 zł 

- zakup urządzeń wraz z transportem i montażem: 49 138,50 zł 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia: 5 600,00 zł. 

RAZEM: 57 347,81 zł. 

 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych materiałów 

źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Krapkowicach nie wnosi zastrzeżeń co do rozliczenia i wykonanych prac w ramach 

„budżetu obywatelskiego w 2015 roku” 

 

7. Kontrola z wykorzystania środków budżetowych na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krapkowicach.  

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach działa w oparciu o statut oraz plan                        

i harmonogram pracy. Ma siedzibę w Krapkowicach przy ulicy Sądowej 21 i działa na terenie Miasta 

i Gminy Krapkowice. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna organizuje i koordynuje działalność 10 

filii bibliotecznych. Do zadań bibliotek należy w szczególności:  

- gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych takich jak: książki, 

czasopisma i inne druki, płyty oraz wszelkie inne zapisy obrazu i dźwięku, 

- opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych oraz ich udostępnianie. Prowadzenie 

działalności informacyjno - bibliotecznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej, wychowawczej               

i kulturalno- oświatowej, instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej, 

- bezpośrednia obsługa czytelnicza oraz współudział w organizowaniu działalności społecznej, 

służącej rozwojowi czytelnictwa, 

- prowadzenie wypożyczalni i czytelni zaopatrzonej w księgozbiór podręczny, czasopisma i pomoce 

słuchowo-wzrokowe. 

Do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej należy przeprowadzenie skontrum czyli kontroli 

księgozbioru we wszystkich placówkach bibliotecznych – raz na 5 lat oraz nadzór merytoryczny nad 

całą siecią biblioteczną miasta i gminy Krapkowice. Należy zaznaczyć, że biblioteka poza swoją 

działalnością statutową czynnie uczestniczy we wszystkich formach życia kulturalnego 

organizowanego na terenie miasta i gminy. 

Informację w zakresie kontroli udzieliła Pani Maria Bartoszyńska Dyrektor Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krapkowicach oraz w zakresie finansowo księgowym Pani Teresa Wojtala 

Główna Księgowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach. 

 

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych materiałów 

źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej                                 

w Krapkowicach nie wnosi zastrzeżeń co do wykorzystania środków budżetowych na działalność 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach 

 

Przedkładane sprawozdanie zostało wypracowane i sporządzone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 1 grudnia 2017 roku. 
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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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