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PROTOKoT

NRtlzOrT

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIASTA WIOCTAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

-

Przewodniczqcy Komisji.

Data i miejsce obrad: 23 luty 2017 r., Urzqd Miasta Wloclawek, Zlelony Rynek 11/13
Sala nr 20

Proponowany porzqdek obrad:

1.

Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokotu nr 11 z dnia 2L-L2-2Ot6r.
d) zmiany do porzqdku obrad

2.

Sprawozdanie z dzialalnoici Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

3.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

4.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2017.

5.

Zajgcie stanowiska w sprawie rozstrzygniecia nadzorczego Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 01-02-2O17 nr LL/2O17 o niewainojci uchwaly Nr
XXVII/L64/2O76 Rady Miasta Wtoclawek z dnia 28-12-2016r. w sprawie przyjecia
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli izalecei pokontrolnych dla prezydenta
Miasta.

6. Sprawy bieiqce

iwolne wnioski.

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzqdkowe.
W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyt radny J6zef Mazierski Przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej udziaf wziqli czlonkowie Komisji wg. listy obecno5ci stanowiqcej zaiqcznik do
niniejszego protokotu. O godzinie 110o Przewodnicz4cy Komisji otworzyl obrady, po
powitaniu czlonk6w Komisji poinformowal, ii zgodnie z listq obecnoSci w posiedzeniu
uczestniczy 6 czlonk6w Komisji, co wobec skfadu wynoszacego 8 os6b stanowi quorum i
pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczqcy poinformowal, ii w Biurze Rady Miasta znajdowat sie do wglAdu protok6l Nr
11 z dnia 21 grudnia 2016 roku, z kt6rym czlonkowie mogli siq zapoznai i wnie6i swoje
uwagi.
Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji protok6l zostal przyjqty w drodze
przeprowadzonego glosowania. Za jego przyjqciem radni opowiedzieli siq jednomySlnie.
NastQpnie Przewodniczqcy Komisji przedstawii projekt porzqdku obrad, do kt6rego nie
wniesiono zmian i uwag, w zwiqzku z tym zaproponowany porzEdek obrad zostai uznany za
obowiqzujqcy.
Ad.2
Sprawozdanie z dzialalnoici Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski poinformowal, 2e wraz z
zawiadomieniem o obradach przeslano czfonkom Komisji Sprawozdanie z dzialalno6ci
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2015 rok. W Sprawozdaniu wykazano brak jednego
protokotu z przeprowadzonej kontroli przez Zesp6l kontrolny. 21 lutego 2017 Zesp6t
Kontrolny zloiyl protok6l nie wydajqc zalece6 pokontrolnych. Przewodniczqcy zapytal czy
czlonkowie Komisji majq zastrzeienia b4di uwagi do przedstawionego dokumentu.
Wobec braku uwag oraz glos6w w dyskusji na ww. temat Przewodniczqcy Komisji poddal
pod glosowanie przyjqcie przedlo2onego Sprawozdania z dzialalnoSci Komisji Rewizyjnej za
2016 rok.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno6ci 6 czlonk6w Komisji za przyjqciem ww
Sprawozdania radni opowiedzieli jednomy6lnie.
Sprawozdanie z dziatalnoici Komisji Rewizyjnej za rok 2016 stanowi zafqcznik do protokofu.

Ad.3
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
PrzewodniczEcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski poinformowal, 2e plan kontroli
naleiy uzupelnii o tematy kontroli, jakie Komisja bqdzie chciala przeprowadzii w roku
bietqcym gdy2 taki plan kontroli zostanie wniesiony w formie uchwaty pod obrady Rady
Miasta. W zwiqzku z tym Przewodniczacy Komisji poprosit radnych o zglaszanie propozycji
temat6w kontroli i jako pierwszy zaproponowai kontrole jednostek budietowych Miasta
Wloclawek w zakresie udzielania zam6wieri za 2016 rok.
Swojq propozycjq do planu kontroli na 2017 zglosit r6wniei radny Andrzej palucki
proponujqc kontrolq nadzoru wlaScicielskiego Prezydenta Miasta Wtoclawek nad
dzialalno5ciq sp6tek prawa handlowego za rok 2016.

Wobec braku innych propozycji do planu kontroli na 2017 rok Przewodniczqcy Komisji radny
J6zef Mazierski poddal pod gtosowanie propozycje zgloszonych zagadnieri kontrolnych.
W wyniku przeprowadzonego gfosowania w obecnoici 6 czlonk6w Komisji za ww tematami
czlonkowie komisji opowiedzieli siq jednomy6lnie, glos6w przeciwnych i wstrzymujqcych nie
stwierdzono.
Plan kontroli na 2017 rok stanowi zafQcznik do protokolu.

Ad.4
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski poinformowal, 2e r6wniei plan
pracy Komisji Rewizyjnej na 2OI7 rok zostal przeslany czlonkom Komisji i, 2e przekazana

propozycja jest ramowym planem pracy Komisji Rewizyjnej z elementami, kt6re
obligatoryjne dla Komisji.
Wobec braku uwag oraz glos6w w dyskusji Pr2ewodniczacy Komisji poddal pod glosowanie

sE

przyjqcie przedlo2onego Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno6ci 6 czlonk6w Komisji za przyjqciem ww

Planu radni opowiedzieli jednomy6lnie, nie stwierdzono glos6w przeciwnych

i

wstrzymujacych.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 stanowi zafqcznik do protokotu.

Ad.5

ZajQcie stanowiska w sprawie rozstrzygniqcia nadzorczego Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 01-02-20L7 nr LLI2O!7 o niewaino6ci uchwaty Nr XXV /16a/2016
Rady Miasta Wloclawek z dnia 28-L2-2016r. w sprawie przyjqcia sprawozdania z
przeprowadzonej kontroli i zaleceri pokontrolnych dla prezydenta Miasta.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poinformowal,2e w zwiqzku z niewainoSciq uchwaly Nr
XXVnl164/7016 Rady Miasta Wlocfawek z dnia 28.12.2016r. w sprawie przyjecia
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli izaleceri pokontrolnych dla prezydenta Miasta
przez Wojewodq Kujawsko-Pomorskiego, kt6ry uznal, 2e Rada Miasta moie udzielai
Prezydentowi jedynie wytycznych, co do sposobu zaiatwienia sprawy maiqcych charakter
zalece6, nie moie wydawad poleceri bqdi tei nakazywai zaiatwienia sprawy w okre$ony
przez siebie spos6b, przygotowai pod obrady Rady Miasta nowy projekt uchwaty w sprawie
przyiqcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli izalecef pokontrolnych dla prezydenta
Miasta wnioskuiqc o podiqcie dzialari zgodnych z prawem w celu realizacji wniosk6w i
zalece6 pokontrolnych uiqtych w protokole postqpowania kontrolnego i sprawozdaniu
kontroli do 30 czerwca 2017 roku.
Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji powyisze stanowisko zostato przyjqte
jednomySlnie w drodze przeprowadzonego gtosowania, gios6w przeciwnych i
wstrzymujAcych nie stwierdzono.
W gfosowaniu wziqlo udzial 5 czlonk6w Komisii.

Ad.6
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej poinformowal o otrzymaniu od PrzewodniczQcego Rady
Miasta do wiadomoici Komisji kserokopie pisma Prezesa ,,Zielen i Miejskiej we Wloctawku"
Sp6lka zoo dot. nieprawidfowego przeprowadzenia czynno5ci wylonienia wykonawcy na
zlecenie wyciqcia 88 sztuk drzew w grudniu 2016.
W zwiqzku z powy2szym czlonkowie Komisji Rewizyjnej uznali, ii oczekujq odpowiedzi na ww
pismo od Prezydenta Miasta, kt6ry jest jego adresatem.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej radny
Mazierski poinformowal, 2e zamyka posiedzenie Komisji.
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KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA
WTOCIAWEK
zA 2016 ROK

Komisja Rewizyjna poworana zostaia
Uchwarq

3:.ij:il'r

2014 roku

Nr,/6/20raRady Miasta wtoctawek z dnia

w sprawie powolania statych komisli

i

ustatenia

;;;j,iiot,

i.r,

Natomiast skiad osobowy (omisji Rewizyjnej
okreSrony zostaf w Uchware Nr ,/7
/2074
Rady Miasta Wrocrawek z dnia 0g grudnra'iot'+
,p,,*i.
ustarenia skrad6w osobowych
stafych komisji Rady Miasta.
Uchwalq Nr XV/6/2016 Rady Miasta
Wloctawek z dnia 11 stycznia 2016 r. przyjeto
rezygnaciq radnego Janusza_Dqbczyriskiego
z funkcji przewodn iczqcego Komisji
Rewizyjnej.
Uchwarq Nr xv/8/2076 Rady Miasta
wrocrawek . Jn', r, stycznia 2016 roku
w sprawie
Komisji Rewizyjne;, nn"rolnt..qcym wybrany
,*t"i r..inv.lor"r
il:::Jrilr.*"oniczqcego

*

w

Uchware Nr xv*/51/2016 Rady Miasta
wloclawek z dnia 25 kwietnia 2016 r.
zmieniaiqcej uchwarq w sprawie
ustarenia sktad6w osobowych statych
komisji Rady Miasta
swoiq rezygnacie z prac w Komisji
Rewizyjnel zgtosrti:;na orga Krut-Horon.1"l
,"o"v
Da riusz Jaworski
Uchwalq NR XXVIt/163/2016 z dnia
2g grudnia 2016 r. przyjqto rezygnacjq radnego
Krzysztofa Kukuckiego z pracy
w Komisji Rewizyjnej.
W okresie sprawozdawczym. Komisja
dziatala w oparciu o pran kontrori,
zatwierdzony
przez Radq Miasta w drodze
Uchwary'Nr xvttzitznii-. on,,
lute'.
2016r. w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjn.i n"av frai.r,. Wlocfawek.
w roku 2016 Komisja Rewizyjna odbita'rr p"ri"ll.",
kt6re odbyry siq w siedzibie
UrzQdu Miasta Wloclawek, podczas
kt6rych obradowaiaw nastepujEcym
skladzie:
1. radny J6zef Maziersk
- przewodniczacy komisji'
2' radny Jacek

"ll,

,,

Bulawa

3. radnyDamiancherminiak .
4. radnyJarostaw Hupalo
_ czlonek komisji,
5. radny Krzysztof Kowalski
_ ..f"""t t"rirl
,
6. radny Stanislaw Krzemieniewsf,i _
.rf"""l
t".irit,
7. radny Krzysztof Kukucki
- .rfon.t torir;,,
8. radny Andrzej paiucki
_ czlonek komisji,
9. radna Katarzyna Zarqbsxa
_ cztonek komisji.
obrad Komisji Rewizvjnej ; r;k;-;;;r,""zdawczym

,"r.totnti"X|it"t

::i::1lffii

byry nastQpujEce

Miesiac lutv
czlonkowie Komisji przyiqri sprawozdanie
z dziararno(ci Komisji Rewizyjnej w roku
201.5 i
dokonati wyboru wiceprzewodniczqcego
K",nirji ;;;;;;.j ..ronuro Krzysztofa
Kowatskiego,
ptan prary i kontroti xomis;i
newizvlnej na rok 2016, kt6ry zostal
:"":l::_::1*'"rdzili
przekazany do akceptacji
w drodze uchwary pod obrady RaJy
ruiasta wraz z autopoprawka.

Miesiac ma rzec
Komisja przyiqia sprawozdanie z wykonania
uchwary Rady Miasta wrocrawek w sprawre
okre(lenia szczeg6rowych. zasad, sposobu
i trybu udzierania urg w spracie nare2no5ci
pieniqinych majqcych charakter
cywilnoprawny, przypadajqcych w Gminie
Miasto
woclawek lub jej jednostkom podreglym
or., *.rrnki dopuszczarnodci pomocy pubrcznej w
przypadkach, w kt6rych ulga
stanowii bqdzie pomoc publicznq, Informacjq
z ulg
podatkowych udzieronych przez prezydenta
Miasta w roku 2015 0raz Informaciq o sposobie

rozdysponowania rezerw budietowych
za 2015 rok.

Ponadto Komisja dokonala analizy protokolu
z
kontrotneso spo*i,,zierer Miejska,
r;.
Rady Miasta wroclawek z dnia 2g grudnia
2014. i wypracowara stanowisko do projektu
uchwaly w sprawie

;.".;rt"*";r"Tilr::tlil;T,

Miesiac kwiecieri

wniosk6w i zalece6 pokontrolnych wynikajqcych
z kontroli.

^i:;ii!ilil;

Komisja Rewizyjna powolala. zespdl
kontrolny do przeprowadzenia kontroli dziafari
Prezydenta Miasta wroctawek w
zakresie spla*o*.ni" nadzoru wra6cicierskiego
nad
dzialalnoSciq Miejskiego Zesporu
opieki Zdrowoinej sp6lki z.o.o we wrociawku
w roku 2015.
w sklad zesporu kontrornego weszri nastqpuiqcy
radni, Krzysztof Kowarski przewodniczqcy
zespolu, Damian cherminiak czlonek
zesfoiu'i stanistaw Krzemieniewski czronek
zesporu.
Komisja Rewizyjna poworala.drugi
zesp6r ton,.rnf * sprawie przeprowadzenia
kontrori
Pre'ydenta Miasta wocrawek w
zakresie udzierania zamowie. pubricznych
w
okresie
od
dnia 07'!2'20!4. do dnia 2L.72.20r5r.,
ao ktorego akces zgrosiri nastepuiecy radni:
J6zef
Mazierski - przewodniczqcy zespolu,
Jacek Bulawa, Krzysztof Kukucki iAndrzej palucki
- czlonkowie

zespolu.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej
skierowal pismo do pana prezydenta w
sprawie dzialari
zwiqzanych z zadaniem inwestycyjnym
,,przebudowa Drogi Krajowej Nr g1,,.
Miesiac czerwiec
Komisja Rewizyjna dokonara. anarizy
rearizacji budietu w oparciu o przedro20ne
przez
Prezydenta Miasta wocrawek.
sprawozdanie'.
budietu
miasta
Wrocrawex za
2015 rok isprawozdanie z wykonania
pran6w finansowych jednostek,
o
kt6rych
mowa w
art'g pkt 10, !3 i 14 Ustawy o finansach
pubricznycioraz InformaciQ o
tsztattowaniu siq
za 2o1s rok, a takie Informacye oitanie

rv*."r"i.

ii""i. ,i",,.

#::il"J:i:ij;rrl",iFinansowej

czlonkowie Komisji Rewizyjnej zapoznari
siq r6wniei z uchwalq Nr 76/s/2016
Regionahej
w Bvdgoszczy - Zesp6f we wlocrawku
z dnia 19 kwietnia 2015 roku
z opiniami komisji statyctr
oraz
Raoy wtiasta.
Ponadto rozpatrzono izaopiniowano
sprawozdanie Finansowe miasta wrociawek
za 2015
rzby obrachunkowej

Komisja Rewizyjna wypracowara
opiniq o wykonaniu bud2etu miasta wiocrawek
za 2015 rok
wraz z wnioskiem w sprawie
absoruiorium ar" ererfJent. Miasta
z wykonania budietu
miasta Wloclawek za 2015 rok.
zgodnie z planem pracy Komisja powoiala
zesp6l kontrolny do przeprowadzenia
kontroli
Miejskiego Zarzqdu Uslug Komunarnych
i
o169 we-wiocrawku w zakresie
nadzoru nad
dziatalnoicie wrocrawskiego Inkubatora
tnnowalii i arreJsiquiorc.oici. Do pracy
w zespore
Hupato' rrfsztor riukucki, Stanisraw,i|,*rn,*,.*,r,,

,?::;'li::J:ij:il:il#::,rarosraw
Komis jaRewizyj;;;;;."#l;'"',:::,.l.'ff
':HSJ::ffi:"i,:,f"X.J;r*,u",.,'.**
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w zwiqzku z niekorzystnym rozporzqdzaniem
maiEtkiem gminnym Sp6tki
,,Zieteri

Komisja r6wniei wypracowara
drugi wniosek
zakresie dzialari zwiqzanych
. z.oaniim

o

odstqpienru przeprowadzenia kontrorr
w
oliri *.;" wej gI,, .

,,erreUuo"r,
z

Miesiac lipiec
Komisja dokonara wyboru biegrego
w sprawie okretenia wartoici szkody,,ziereni
Miejskiej,,.
Ponadto Komisja zaopiniowala projekt
Uchwary w spr"*i. ,po,"aznienia przewodnL.u."go
Rady Miasta Wioclawek do wniesienia
za2alenia.
Miesiac sierpie6
Komisja Rewizyjna przeprowadzira
anarizq idokonara przyjgcia sprawozdania
z wykonania
uchwaly Nr xLrv /177 ho Rady Miasta
Wrocrawek z dnia 28 czerwca 2010 r. w
sprawie
okreilenia szczeg6rowych. zasad, sposobu
trybu udzierania urg w spracie nareznosci
pieniq,nych maiqcych charakter
cywirnoprawny, przypadaiqcych
Gminie Miasto
wloclawek lub jej jednostkom podregrym
or., *"runki dopuszczarnodci pomocy pubricznej w
pnypadkach, w kt6rych ulga stanowii
bqdzie pomoc pubticznq.
Komisja rozpatrzyra oraz zaopiniowara projekt
uchwaty w sprawie przyiqcia sprawozdania

i

w

;n:ffi:[

od

'naaf-viastai
ztecenia przeprowadzenia kontroti xomis;i
newizyjne,

Ponadto Komisja wypracowara wniosek
o odstqpieniu biegrego do oszacowania
szkody.
czlonkowie Komisji Rewizyjnej dokonari
kontrori
z
udzierania
zam6wieri
publicznych w okresie od 01 grudnia
"n"ri.y '"ynik6*
2014 do 31 grujni. zOfS.
Komisja powolala zesp6r kontrorny
do przeprow-adzenia kontrori dziafari prezydenta
Miasta

woclawek

w

'
zakresie sprawowania nadzoru wradcicierskiego
n"o
a.irlinos.iq
Przedsiqbiorstwa Gospodarki Komunarnej,,saniko,,
sp. roo,e wocrawku w roku 2015. Do
pracy w zespore zgrosiri siq nastqpujqcy
radni: j6zef Mazierski, Jarostaw nrp"to,
o..i.n
i Andrzej patucki. przewodniczqrym
,"rpot,

;[".tTJli-

kon.rotnego zostal radny J6zef

Miesiac wrzesieri
Komisja Rewizyjna rozpatrzyra idokonara
oceny Informacji o przebiegu wykonania budzetu
maasta Woclawek iWieloletniej prognozy
Finansowej za lp6lrocze 2016 roku.
Miesiac listopad
Komisja Rewizyjna rozpatrzyra
zaopiniowara projekt uchwaty w sprawie
uchwarenia
_o_raz
bud2etu Miasta wtocrawek na 2017
rok i projekt uchwaty w sprawie wieroretniej prognozy
Finansowej na lata 2017_201g,
Miesiac grudzie6

Komisja Rewizyjna zaopiniowala. projekt
uchwaly w sprawre przy.,qcia sprawozdanra
przeprowadzonej kontroli i zaleceri
pokontrolnych dla prezydenta Miasta.
W 2016 roku Komisja Rewizyjna podjqla
S opinii, t<tOre aoiyczyty nastqpujqcych
spraw:
- autopoprawki do projektu
uchwaly w sprawie zatwierdzenia pt.nu tontroti
fomis;i
Rewizyjnej

z

Rady Miasta Wioclawek na 2016 rok.
- wykonania bud2etu Miasta
Wloctawek za 2OI5 rok.
- sprawozdania finansowego
za 2015 rok.

- upowa2nienia PrzewodniczEcego
Rady Miasta wlocfawek do wniesienia
zaialenia do sadu
Rejonowego we Wloclawku na postanowienie prokuratora
Rejonowego,

-

projektu uchwaly

w

sprawie przyiqcia sprawozdania

przeprowadzenia kontroli Komisji
Rewizyjn"; n.ay fr4i"rt.,

i

odstqpienia

;::::ffii":ff*"J':riJ::n'ni' r'ar"t' 'i'li,-wro.r.*ek

od

zlecenra

iwieroretniej prosnozy

- projektu uchwary w sprawie
uchwarenia budietu miasta wocrawe k
projektu

-

na 20!7 rok,
uchwary w sprawie uchwarenia
wieroretniej prognozy Finansowej na rata
2077_

- projektu uchwaty w sprawie. przyjqcia
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli
izalecefr
pokontrolnych dla prezydenta
Miasta.

W roku sprawozdawczym Komisja podjqla
6 wnioskriw w sprawre:
absorutorium dra prezydenta Miasta wtocrawek
z wykonania bud2etu miasta wlocrawek
-za
2015 rok,

-

dokonania wyceny wartoSci szkody poniesionej

w

z

zwiqzku
niekorzysrnym
rozporzqdzaniem majqtkiem gminnym
Sp6lki,,Ziele6 Miejska,,,
-- odstqpienia od przeprowadzenia
kontrori w zakresie dziara6 zwiEzanych z zadaniem
,,Przebudowa Drogi Krajowej Nr 91,,,

-

odstqpienia od wyboru bieglego do oszacowania
szkody poniesionej w zwiazku z
niekorzystnym rozporzqdzaniem maiqtkiem
gminnym ip6iki ,,ziereri Miejska,,,
- skierowania do prokuratury Rejonowej
we wtoctawk, sprawy dotyczacej po.wiadczenia
nieprawdy przez Prezydenta Miasta wloclawek
w umowach nr 55/2orsz dnia 30.09.2015R
i
nr 62/2015 z dnia 19.10.2015 roku.
- skierowania do Regionarnej rzby obrachunkowej
w Byogoszczy przeprowadzenia kontrori
zam6wie6 pubricznych dokonanych przez
wydziar Gospodarki Miejskiej urzedu Miasta
Wloclawek w okresie od 01.12.2014r
do 31.12.2015r.
Dokonuiqc kontrori w zakresie sprawowania
nadzoru wraScicierskiego nad dziaiarnoSciq
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunarnei
"sAN;Kt; sp. z o.o. we wtoclawku przez
Prezydenta Miasta woctawek *
z6i
;"k; ; dniu 8.09.2016r pismem nr
BRM'0012'7'40'2016 przewodniczacy
zesporu Kontrornego Mazierski J6zef zwr6cii
siq do
Prezydenta Miasta Marka wojtkowskiego
prrvgoio*"n'e odpowiedzi i udostqpnienie
o
kserokopii nastgpujqcych dorument6w:
1' Protokor6w posiedzeri Rady Na.dzorczej
za rok20r5r,kt6ra sprawowara stary, bezpo'redni
nadz6r nad dziatalnoSciq przedsiqbiorstwa
G".p;J;*- K;rnunatnej,,sANtKo,,,
2' Plan6w przedsiebiorstwa Gospodarki
ron.'rn.in"i ,ieNrKo,, za 2015r. zatwierdzonych
przez zarz4d i Radq Nadzorczq przedsiqbiorst*.
corpoJ"r6 Komunarnej ,,sANrKo,, i warne
Zgromadzenie,
3' sprawozdania z dziafarnoici Rady Nadzorczej
za 2QL5r zatwierdzonego przez pana
Prezydenta, jako Zgromadzenie
Wsp6lnik6w/absolutorium/,
4' sporzqdzenia przez zarzqd. sp6tki nrzeisiqiLrrir" '
eorpooarki Komunarnei ,,sANIKo,
zestawienia w uktadzie ,"1"t.1v:.nlT
p;do;;y;
_zbtiionym ukladzie jak
/*
kontrota
zam.wiei publicznych w Unqdzie fr,i.rt,
Wto.f.*:"X,1 ,1"r"0, uslug w tym
sponsorin&
oostaw' robot budowlanvch itp. podmiotom
."*;;,;;.y, za okres od 1.12. 2074r. do
b-y;do stosowania p,..upi,i*-,1-*v

ii^l3..iil[;f?1,'ff::iff-,,sANrKo'.ooo*iq;.
5' sporzqdzenia informacii prze z zarzqd sp6tki

dotyczqcej zawarcia

w 2015r'

nowych'zreceri,

o

,,sANtKo,,

,.nr*

w

ukladzie tabelarycznym

zwiqzanych z dziararnoSciq
Przedsiqbiorstwa Gospodarki
Komunalnej,,SANlKO.'ao.
Prezydent Miasta wociaw"r,
oqn.o*i"Joi
pismo zesporu Kontrornego
udzieril
nastqpuiqcej odpowiedzi pismem
z dnia 23 09.201G.rn.i ,v*r.ozs
2.16.2016r:

r

i,"-*t*

,,Dokumenty w pkt.I,2,3,4,5,..o kt6re wnosi
Zesp6l Kontrolny Komisji Rewizyjnej
bezpoSrednio dziaralnoici sodlki,
dotyczE
kt6ra
ivi'o.r.oriot",
kontrori
w/w
Przedmiotem kontrori Komisji-jest,
Komisji.
bowiem
nadzoru wrascicierskiego nad
dzialalnodciq przedsisbiorstwa
Gospodarki
prezydent miasta poinformg*.t, *",,,;;;;;;;NtKo,,sp. z o.o. w 2015 roku,,.
obiqcie kontrotq przez
"b";;rrj;;';rzepisy prawa nie pozwatajq na

z udzialem gminy'

.i. r"l"
.sp,.*;;;;,"
i"
R.;;;'-;;y
Miasta dzialatnoici sp6rek
.K:.,rie .

w zwiqzku z.powy2szym dokumenty wsKazane
.
w w/w punktach, kt6re
zgodnie z przepisami iprzyietQ
doktrynq sianowiq u..posr"onie
kontrore sp6lki pGK sANTKO
sp. z o.o. nie mogE zostai przekazan

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta wtoctawek moie byi, bowrem
jedynie dzialalnodi Prezydenta Miasta wrocrawek w zakresie wykonywania
przez niego

funkcji Zgromadzenia Wsp6lnik6w w Sp6lce.,,
W zwiqzku z powy2szym te czynnojci nie byiy kontrolowane. Po przeprowadzeniu
kontroli , zesp6l kontrolujqcy sporzqdzil protok6l pokontrolny, kt6ry zostaf podpisany przez
Prezydenta Miasta.
W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie sprawowania nadzoru wlajcicielskiego
nad dzialalnoiciq Miejskiego Zespolu opieki Zdrowotnej sp6rki zoo we wioclawku
w roru
2015, Zesp6l Kontrolny Komisji Rewizyjnej sporzqdz protok6i pokontrorny,
kt6ry zostat
podpisany przez prezydenta Miasta.
Z czynnoici kontrornych dotyczqcych kontrori Miejskiego ZarzEdu
uslug Komunarnych i
Dr6g we wloclawku w zakresie nadzoru nad dziararnoiciq wrocrawskiego
Inkubatora
lnnowacji i Przedsiqbiorczosci, przewodniczqcy zespotu kontroruiqcego
nie zroiyl protokoiu
pokontrolnego, mimo kilkakrotnych pr6ib.
Z przeprowadzonej kontrori prezydenta Miasta wroctawek w zakresie udzierania
zam6wiefi publicznych, przewodniczqcy Zespoiu Kontrornego sporzqdzil protok6l
pokontrolny, kt6ry nie zostaf podpisany przez prezydenta
Miasta. w zwiqzku z powyiszym
Komisja Rewizyjna skierowara do Rady Miasta projekt uchwary
w sprawie przylqcia
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli izaleceri pokontrolnych
dla prezydenta Miasta.
Rada Miasta przyjqla uchwalq z nastqpujqcymi zaleceniami:
r'. opracowanie i wdroienie reguraminu zam6wie6 pubricznych do kwoty 30 000
Euro, jako elementu kontroli zarzEdczej.
2' Zafoienie rejestru zam6wieri pubricznych cerem ewidencjonowan ia zam6wiefi
do kwoty 30 000 Euro.
3' utworzenie Biuretynie rnformacji pubricznej urzqdu Miasta Wrocrawek
dodatkowej zakladki pn.:,, zam6wienia publiczne do kwoty
30 OOO
4' Publikowanie wyboru najkorzystn iejszej oferty z podaniem kwoty, zaEuro,,.
jakq zostanie
wykonane dane zam6wienie.
5' ograniczenie udzierania zam6wieri pubricznych z wornej rqki dotyczQcych
zakup6w, usiug i promocji miasta.

w

W roku sprawozdawczym

Komisja Rewizyjna dzialala zgodnie

z

planem pracy oraz

realizowala zagadnienia, kt6re wynikaiy z bieiqcych potrzeb
ipracy Rady Miasta.

Frekwencja czlonk6w Komisji podczas obrad w roku
sprawozdawczym nie budzira zastrzeien.

EP.

Komisja Rewizyina
Sady Miasta Wfoclawek
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Miesilc
posiedzenia
1.

Temawka obrad
Opiniowanie skierowanych

Sty€zef

pod obrady - bieiqcych projekt6w uchwal zwiEzanych z

przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
Rade Miasta.

2.

Luty

l.

Sprawozdanie

z

dzialalnoSci Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

2. Plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
Opiniowanie skierowanych

pod obrady - bieiQcych projekt6w uchwal zwiazanych

z

przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
RadQ Miasta.

3.

Marzec

1. Sprawozdanie z wykonania uchwaty Rady Miasta Wloclawek w sprawie okre(lenia
szczeg6fowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w splacie naleinoSci pieniginych

majqcych charakter cywilnoprawny, przypadajqcych w Gminie Miasto Wioclawek lub
jej jednostkom podleglym oraz warunki dopuszczalno6ci pomocy publicznej w
przypadkach, w kt6rych ulga stanowii bqdzie pomoc publicznq
Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieiqcych projekt6w uchwat zwiqzanych z
przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komis.ji przez
Rade Miasta.

1. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budietowych za 2016 rok.
4.

Kwiecief
2. Zarzqdzenie w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdari miasta Wloclawek za

rutb

-

-

roK:

sprawozdanie z wykonania budietu miasta Wloclawek za 20j.6 rox,
sprawozdanie z wykonania plan6w finansowych instytucji kultury za 2016 rok,
informacja o ksztattowaniu siq Wieloletniej prognozy Finansowej za 2016 rok,
informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wloclawek za2016 rok.
Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieiqcych projekt6w uchwal zwiqzanych

z

przedmiotem dzialania Komis.ii oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
Radq Miasta.

).

Maj

Opiniowanie skierowanych pod obrady

-

bieiqcych projektdw uchwal zwiEzanych

z

przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
RadQ Miasta.

6.

Czerwiec

l.Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin;;;;"6;i;;tGt"*.k
..
2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budietu miasta Wloclawek za 2O1Grok.
Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieiEcych projekt6w uchwal zwiazanych z
przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
Radq Miasta.

Opiniowanie skierowanych pod obrady

-

bieiqcych projektdw uchwal zwiqzanych

z

przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
Radq Miasta.

7.

Iipiec

8.

Sierpief

l..Przerwa urlopowa, posiedzenia Komisji odbywai siq bqdq w przypadku konieczno6ci
ich zwofa nia.

l.Sprawozdanie

z wykonania uchwafy w sprawie okre:ilenia szczeg6lowych zasad,
sposobu itrybu udzielania ulg w splacie naleino6ci pieniq2nych majacych charakter
cywilnoprawny, przypadajEcych w Gminie Miasto Wloclawek lub jejjednostkom
podlegiym oraz warunki dopuszczalnoSci pomocy publicznej w przypadkach, w kt6rych
ulga stanowii bqdzie pomoc publicznq.

Opiniowanie skierowanych

pod obrady - bieiqcych projekt6w uchwal zwiqzanych

z

przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
Rade Miasta.

o

Wrzesieri

l.lnformacja o przebiegu wykonania budietu miasta Wiocfawek i Wieloletniej Prognozy
Finansowej za lp6lrocze 2017 roku.
Opiniowanie skierowanych

pod obrady - bie:Ecych projekt6w uchwal zwiqzanych

z

przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
Radq Miasta.

Opiniowanie skierowanych pod obrady
10

Paidziernik

-

bieiEcych projekt6w uchwal zwiqzanych

z

przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
RadQ Miasta.

l1

Listopad

1. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu bud:etu miasta Wloclawek iWieloletniej
Prognozy Finansowej na 2018 rok.
2. Sprawozdanie z ulg podatkowych udzielonych przez Prezydenta Miasta Wloclawek w

2016 roku.
3. Uchwafa w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomo:ici.
4. Uchwaia w sprawie okreSlenia wysokoici stawek podatku od 5rodk6w

trans00rtowvch.
Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieiAcych projekt6w uchwal zwiazanych z
przedmiotem dzialania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
Rade Miasta.

1. Sprawozdanie
LZ

z dzialalnoSci Komisji Rewizyjnej

w roku 2017.

Grudzieri

Opiniowanie skierowanych pod obrady

-

bieiEcych projekt6w uchwal zwiAzanych

z

przedmiotem dzlalania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez
Radq Mialta.

Przedmiotem zainteresowania Komisji Rewizyjnej bqdE r6wniez inne zagadnienia (lub kontrole), wynikajqce
biei4cych potrzeb i pracy Rady Miasta na podstawie jej zlecenia.

radny J6zef

z

