
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach :iT, 2013 -01- 3

Protokół Nr 44/2013

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 30.01.2013 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

I. Obecni: wg listy obecnością stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych w UM Zdzieszowice przeprowadzonych w 

2012 r. i ich analiza.

2. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli zewnętrznych w UM Zdzieszowice 

przeprowadzonych w 2012 r.

W 2012 r. przeprowadzono 9 kontroli:

1. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 -  weryfikacja informacji zawartych 

w przedstawionych przez benificjenta dokumentach realizowanej operacji, sprawdzenie stanu 

faktycznego”. Kontrolowano wymianę dachu w budynku OSP Krępna. Kontrola stwierdziła małe 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem wynikającym z kosztorysu powykonawczego. 

Rozbieżności nie spowodowały pomniejszenia dotacji na powyższe zadanie.

2. „Kontrola problemowa w zakresie ochrony środowiska w ZARMEN sp. z o.o. ul. Chłodna 51 

Zakład Remontowo Montażowy w Zdzieszowicach”. Kontrola obejmowała fakt wywozu gruzu z 

baterii na teren sołectwa Krępna. Z wynikami kontroli zapoznano Burmistrza Zdzieszowic. 

Kontrola nie stwierdziła uchybień.

3. „Kontrola wykonania przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach”. 

Kontrola nie wykazała uchybień.

4. „Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2011 r. oraz wybranych zagadnień za lata 

2008, 2009 i 2010”. Kontrola nie stwierdziła uchybień.



5. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi”. Kontrole nie stwierdziły uchybień.

6. Przeprowadzono 3 kontrole w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kontrole nie wykazały uchybień.

7. „Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi” Żyrowa. 

Kontrola nie stwierdziła uchybień.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących kontroli udzieliła Pani Sekretarz Brygida Bukowińska.

Omawiając sprawy bieżące Komisja zapoznała się z pismem Sołtysa Żyrowej z dnia 21.01.2013 r., 

oraz odpowiedzią Przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 25.01.2013r. pod adresem Sołtysa 

Żyrowej, zawartej w piśmie nr OR.0005.1.2013.

Komisja dokonała analizy projektu statutu gminy. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani sekretarz 

Brygida Bukowińska i Pani Aleksandra Bukowińska.

IV. Podjęto następujące wnioski: 

Komisja nie podejmowała wniosków.

V. Temat następnego posiedzenia:

Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni do potoku Anka w Zdzieszowicach -  kontrola 

realizacji zadania.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisja prosi o przybycie kompetentnego pracownika, wraz z kompletem dokumentów, celem 

referowania i udostępnienia komisji materiałów.

TERM IN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA 

20 luty, godzina -  15.15.

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Mulorz Werner -  Przewodniczący Komisji 

Członkowie Komisji:

Adamski Piotr

Klama Jerzy

Labisz Brygida

Wenio Stanisław


