
Sprawozdanie

z precy Komisji Rewizyinei Rady Mieiskiei Ostrzesz6w
na pnzestrueni roku 2013

W ci4gu roku 2013 Komisja Rewizyjna przeprowadzila 19 kontroli, w tym:
- kontrole sprawdzajqce - I {

- kontrole kompleksowe - 2
- kontrole problemowe - 16.

Ad 1. Kontrola sprawdza11cawyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2013.

Kontrolg przeprowadal Zespol Kontrolny w skladzie. Krystyna Sikora
i Antoni Obsadny w dniach 14 - 30 stycznia 2013 roku.
Zadaniem kontrolibyta analiza wniosk6w pokontrolnych orcz zaleceh

Burmist rza wydanych po kontrolach.
Komisja pozytywnie ocenia reakcje Urzgdu na wnioski Komisji.

Ad 2. Kontrola prawidlowoSci wydatk6w na utrzymanie samochodu osobowego
i ci4gnika w Urzqdz\eMiasta i Gminy.
Kontrolg przeprowadzrt ZesprrtKontrolny w skladzie. Jan G6ra i Henryk
Mackani6 w dniach 14 - 30 stycznia 2013 roku.
Zadaniem kontroli byla :

- analiza ko sztow utrzymania samo chodu osobowego,
- prawidlowoSd rozliczenia koszt6w,
- prawidlowoSd rozliczenia wydatkow na prac€ ci4gnika,
- nadz6r nad pracownikami obsfuguj4cymi ci4gnik.
Komisja nie wniosla uw4g do konfiolowanych "agadniefi.

Ad 3. Kontrola prawidlowo5ci rodicaria delegacji sluZbowych w Urzgdzie Miasta
i Gminy orazwykorzystywania samochod6w prywatnych do cel6w
sfuzbowych.
Kontrolq przeprowadzrNZespc*Kontrolny w skladzie: Jan G6ra i Krystyna
Sikora w dniach 18 lutego - 6 marca 2013 roku.
Wnioski z kontroli sa nastgpuj4ce:
- delegacje shrzbowe roz)iczane sA prawidlowo, wypdniane kompleksowo
i rozliczane w terminie

- ryczatty shr2bowe rczlicz,ane prawidlowo zgodnie z przyznanym limitem
kilometr6w, uzgodnione z listami obecnoSci, rozliczane w terminie.

Ad 4. Kontrola utrzymania stol6wek szkolnych.
Kontrolg przeprow adzrt Zesp6lKontrolny w skladzie: Henryk Mackanic
i Antoni Obsadny w dniach 18 lutego - 6 matca 2013 roku.
Zagadn\enia do kontroli to:
- ustalenie rzeczywistego kosztu posilkow w poszczeg6lnych stolowkach
jednostek o$wiatowych

- koszty utrzymania stol6wek w prznliczeniu na jednego uczrria.

Uwagi Komisji Rewizyjnej po kontroli s4 nastppuj4ce:

- Komisja Rewizyjna widzi celowo5i utrzymania dotychczasowego sposobu

daalania stol6wek szkolnych
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- Komisja widzi potrzebq bardziej szczegc>Nowego rozliczania koszt6w
przygotowyvania posilkow (gu, woda, prAd, opal)

- poniewaz znaczqcejest obciqgenie budzetu placami pracownik6w, nale?y

przeanalizowa6 zasadnoS6 obsady stol6wek w powiqpaniu z iloSci4wydawa-
nych posilkow (duze rozbieznoSci migdzy poszczegolnymi stolowkami)

- poniewaz w niekt6rych szkolach wiejskich brak jest zaplecza kuchennego,

Komisja poddaje pod rozwagg mohliwo$c przygotowywania posilkow
dla uczniow tych szkol w jednej ze stol6wek szkolnych w mieScie.

Kontrola prawidlowoSci wydatk6w na likwidacje skutk6w army.
Kontrolg przeprowadzil Zespol Kontrolny w skladzie Henryk Mackanii
i Krystyna Sikora w dniach 25 marca - 12 kwietnia 2013 roku.
Zadaniem Z e spolu Kontrolnego bylo zbadanie nastgpuj 4cych zagalnieh.
- kontrola procedur przetargollych zu,iqzanych z likwidacj4 skutlcrirrzimy

- nadzlr Wydziatu Inwestycji i Crospodarki Komunalnej nad odSnie2aniem

- kontrola zgodnoSci faktur z faktycznym wykonaniem usfug.

Komisja nie wnosi uwag i stwierdzL 2e sytuacja w zakresie badanych
zagadnief poprawila sig w stosunku do lat poprzednich.

Kontrola prawidlowo$ci wydatk6w na utrzrymanie Dziennego Domu Pomocy

Spolecznej ora:r. kontrola tej placowki.
Kontrolg przeprowadzil Zespol Kontrolny w skladzie: Antoni Obsadny i Jan

G6ra w dniach 25 marca - 12 kwietnia 2013 roku
Kontrolowano prawidlowo5{ wydatkow :

- inwestycyjnych
- remontowych
- osobowych
- koszty medi6w
- koszty posilk6w: odplatnofiC za posilki.
P oza tym Kontrolowano dzialalno$i kulturalnq rekreacyj nq promocj E

zdrowego trybu zyc\q opiekg pielggniarskA.
Przeprowadzona kontrola nie stwierdzila uchybiefi ani zaniedbafr w dzialal-
noSci Dziennego Domu Pomocy Spolecznej.
Sprawy finansowe sg zgo dne z planem budzetolvyt& natomiast dzial,alnoSc

merytory czna prowadzona jest zgodnie z uchwala Nr W23l20l I Rady

Miejskiej Ostrzesz6w z dnia 28 stycania 201 1 roku w sprawie ustalenia

organizacji oraz szczegolowych zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt

w oSrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Spolecznej w Ostrzeszowie.

Ad 7 . Badanie sprawoz daniarocznego z wykonania budzetu miasta i gminy - czE3c

doty czqca wykon ania docho dow. B ad anie sprawo zdania fi n ansowego .

Kontrolq przeprowadzrt Zespot w skladzie Krystyna Sikora i Jan G6ra

w dniach Z?k*vietnia - 20 maja zOn roku.

Ad S. Badanie sprawozdania rocznego z wykonania bud2etu miasta i gminy ' czQf,e

dotyczqca wykonania wydatkow. Badanie informacji o stanie mienia komu-
nalnego.



Ad 9.

Ad 10.

Ad il.

Ad 12.

Ad 13.

3

Kontrolq przeprowadzil Zespctl w skladzie: Henryk Mackanid i Antoni
Obsadny w dniach 22 hryietnia - 20 maja 2013 roku.
Konsekwencja kontroli (ad 7 i 8) byl OPIMA Komisji Rewizyjnej o wykona-
niu bud2etu oraz wystqpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. Wszystkie uwagi dotyczqce
wykonania budzetu zostaly pmedstawione Radzie Miejskiej w uzasadnieniu
do wniosku o udzielenie absolutorium.

Kontrola przygotowania gminy do wprowadzenia nowych zasad utrzymania
porzqdku.
Kontrolg przeprowadzil Zespol Kontrolny w skladzie: Antoni Obsadny
i Henryk Mackanit, w dniach 10 - 21 czertryca2Ol3 roku.
Komisja pozytywnie oceniNa dnatania Burmistrza i Urzgdu w zakresie
przygotowan do wprowadzenia nowych zasad utrzymania porz4dku.
Wyj a5nienia wymaga jednak r6znica pomi$zy zarejestrowanymi podmiotami
gospodarczymi ( t 948) a zlo2onymi deklaracjami (7 45).

Kontrola prawidlowo$ci udzielania dotacj i dla or ganizacji pozaru4dowych.
Kontrolg przeprowadzil Zespol Kontrolny w skladzie: Krystyna Sikora i Jan
G6ra w dniach l0 - 2l czerwca2013 roku.
Komisja Rewizyjna nie wniosla uwag co do daalairUrz@u w zakresie udzie-
lania dotacji. Dokumentacje prowadzone se w sposob przejrzysty.

Kontrola obiektow oSwiatowych.
Kontrolg przeprowadzrt Zespol Kontrolny w skladzie: Henryk Mackanii
i Krystyna Sikora w dniach I - 3- sierpnia 2013 roku. Kontrolowano stan
przygotowan obiekt6w szkolnych i przedszkolnych do rozpoczecie roku
szkolnego 201312014. Komisja pozytywnie ocenia stan przygotowania
obiettow oSwiatowych do rozpoczgcie rolu szkolnego. Podczas wakacji
wykonano szereg remont6w takich jak malowanie, wymiana sprzgtu, podl6g,
remonturzqdzehc.o.,kamlizacyjnyc[instalacjielektrycznych.

Kontrola plac6w zabaw, park6w i teren6w sportowych.
Kontrolg przeprowadzil Zespc>l Kontrolny w skladzie: Antoni Obsadny
i Jan G6ra w dniach I - 30 sierpnia 2Ol3 roku. Komisja stwierdza brak
udokumentowanej odpowi edzialno Sci za pl ace zabaw . Zdaniem Ko mi sj i
nale2y ustalii odpowiedzialnych zabalagan i dewastacje teren6w sportowych
przy Szkole Podstawowqi w 2i Gmnazjum nr 2 orazpodjad odpowiednie
dzialania.
Kontrola prawidlowoSci wydatkowania $rodk6w budZetotrych na remont c.o.
w Szkole Podstawowej nr 2 i Gtmnazjum w 2.
Kontrolg przeprowadzrt Zespctt Kontrolny w skladzie: Antoni Obsadny
i Henryk Mackanid w dniach 9 - 27 wrze5nia 2013 roku.
Komisja stwierdz4 ze remont instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w budyn-
kach Szkoty Podstawowej w 2 i Gtnoa"jum nr 2 znstd pneprowadzony
z zachowaniem wszelkich procedur dotycz4cych tego typu zadania.
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Kontrola inwestycji o$wietleniowych na terenie gminy.
Kontrolg przeprowadzil Zespcrt Kontrolny w skladzie: Jan G6ra i Krystyna
Sikora w dniach 9 - 27 wrze6nia 2013 roku.
Kontrolowano. zasadnoS6 wyboru miejsc na monta2lamp solarnyctq proce-

dury nrSi4zane z zakupem i monta2em lamp oraz z,abezpieczenie inwestora
(atesty, umowy, gwarancje). Komisja nie wnosi uwag.
Kontrola realizacji dochod6w ztytufu podatku od nieruchomoSci.

Kontrolg przeprowadal Zespctl Kontrolny w skladzie Jan G6ra i Krystyna
Sikora w dniach 7 - 30 pridzienika 2013 roku.
Badano prawidlowoSd zakwalifi kowania nienrchomoSci poloZonych na terenie
miasta i gminy do opodatkowania podatkiem od nieruchomoSci, Sci4galno3i
podatkow zgodnie z uptywem czasu, Sci4ganie podatkow zaleglych.
Komisja pozytywnie ocenia dzialania Urzgdu w tym zakresie.

Kontrola r e,alizacji dochod 6w z tytdu oplaty eksploatacyj nej .

Kontrolg przeprowadzil Zespcrt Kontrolny w skladzie: Henryk Mackanii
i Antoni Obsadny w dniach 7 - 30 puLdziernika 2013 roku.
Zdaniem Komi sj i Rewizyj nej real i zacja dochodo w z oplaty ek sp loatacyj nej

nie budzi zastrzeileri. NaleZy czynie starania o skuteczne Wegzekwowanie
zalegtych naleinoSci od firmy Ceramika Czerwona Jacek Kostrzewski
(19.045,20 d\.
Nalezy tez zobowiryae wh6cicieli nieruchomoSci, na ktorych znajduj4 sig

wyrobiska do wlaSciwego ich z.abezpieczania.

Ad 17. Kontrola wykonania i rozliczenia koszt6w remont6w chodnikow.
Kontrolg przeprowadal Zespc>l Kontrolny w skladzie: Jan G6ra i Krystyna
Sikora w dniach 13 - 2S listopada 2Ol3 roku.
Badano procedury prz$argowe pod kqtem zgodnoSci z ustaw4 i zam6wieniach
publicznych, prawidlowoSd wykonania zadaq protokoty odbioru robot, zabez-
pieczenia gwarancyjne, zam6wienia z wolnej rgki. Stwierdzono prawidlowo5i
przeprowadzania procdur przetargolvych. Przekroczeni e zaplanowanej w uch-
wale budZetowej sumy o 4,31 %\.o 8.61d32 d. Komisja uznaje za uspra-
wiedliwione. Podczas wizji lokalnej strvierdzono zadawalajqcq jakoSd wyko-
nania zadah.

Ad 18. Kontrola kosztow utrzymania zieleni w gminie.
Kontrolg przeprowadal Zespcf Kontrolny w skladzie: Antoni Obsadny
i Henryk Mackanid w dniach 13 - 28 listopada2Al3 roku.
Kontro I owano p rzep row adzetne pr zetar g6w, r o zliczenie wykonany c h rob 6t,
zgodno6( zplanem budzetowym, zleceniaz wolnej rgki.
Komisja nie wnosi uwag do przeprowadzonych procedur przetargowych jak
rowniez do pozostalych zagadniefr.

Ad 19. Kontrola real\zac1i ustawy o trtrrymaniu porzqdlar w gminach.

Kontrolg przeprowadzrt ZespcrtKontrolny w skladzie Henryk Mackanii, Jan

G6rq Antoni Obsadny i Krystyna Sikora w dniach 9 - 3l grudnia2013 roku.
Zespc>l Kontrolny analizowal wdroipnie systemu pod k4tem zgodnoSci
z ustaw4.
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Przeprowadzano te2 kontrolq dzialahUngdu w zakresie:

- sprawdzania deklaracji z rzecrywistoSciq
- wywi4gywania sig osob fizycmych i firm z obowiqpku zlohenia deklaracji,
- wyposaZenia dostawcow $mieci w odpowiednie pojemniki.
Analizowano dzialanie Punktu Selekryrurnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych,
pozbyvania sie odpad6w problemowyctU odpady wielkogabarytowe.
Analizow ano czy edukacja obywateli i rzetelna informacja sq wystarczajqce

do wla6ciwego wdrozenia systemu orazjakiego rodzaju dzialania prowadzone

sa dla edukacji najmlodszych (przedszkola i szkoly).
Sprawdzano czy i jak przeprowadzane s4 kontrole wyposu2enia placowek
handlowych w pojemniki orazjak bilanzuj4 siQ koszty i wptywy wdrozenia

systemu.
Obszerne opracowanie bedace wyni kie m prizeprowadzonej kontroli znaj duj e

sig w Biurze Rady Miejskiej. Podsumowuj4c nalely stwierdzil,2e tak samo-

rzqd Gminy Ostrzeszow jak ilJrz1d Gminy prawidlowo realizujq ustawg

o utrzymaniu porz4dku w gminach. Jednak zdaniem Komisji Burmistrz powi-
nien zwiqkszyd wymagania w stosunku do osob nadzoruj4cych wdrozenie

systemu gdyz podczas kontroli stwierdzono r6zne interpretacje prze-
pisow (glownie w zakresie skladania deklaracje przez firmy, kontroli
deklaracj i przez Urzqd, wlposa2eni a dostawc6w w poj emniki).
Nalezy tez skutecznie poinformowad spoleczefistwo o dzialaniu Punktu Selek-

tywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych gdylw tym temacie mieszkancy
gminy sq slabo zorientowani.

Ostrzesz6w, dnia 14 stycznia}Ol4 roku
Przewodniczac4K2miUif!/3

Henryk Kajser '


