
Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej  w 2014r. 

 

 

 

  W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, podczas których 

omawiano głownie wyniki kontroli. 

 

 

W trakcie posiedzeń Komisja: 

 

1) przeprowadziła analizę procedur wyłaniania inspektora nadzoru budowlanego przy 

inwestycjach oraz remontach w latach 2012-2013; Komisja sformułowała wniosek, aby 

maksymalizować zasadę, że projektant zadania inwestycyjnego nie może być jednocześnie 

inspektorem nadzoru bądź kierownikiem projektowanej przez siebie inwestycji, gdyż  

interes inwestora (Gminy) jest wówczas drugorzędny; zasugerowano również rozważenie 

podjęcia współpracy z innymi projektantami; 

 

2) dokonała kontroli finansowej w zakresie realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach; przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości; Komisja 

wnioskowała, aby stwierdzona nadwyżka wpływów za wywóz nieczystości została 

uwzględniona przy kolejnej kalkulacji cen jednostkowych za wywóz nieczystości; 

 

 

3) dokonała oceny realizacji wniosków zawartych w protokołach Komisji Rewizyjnej; 

Komisja stwierdziła, że należy zintensyfikować działania przeciwdziałające zaorywaniu 

przez posiadaczy ziemi ornej dróg i rowów gminnych; sposób realizacji pozostałych 

wniosków nie budzi istotnych zastrzeżeń; 

 

4) przyjęła informację nt informatyzacji Urzędu Gminy Złotoryja oraz rozbudowy archiwum; 

komisja przychyliła się do wniosku, aby poczynić starania w celu dostosowania warunków 

w pomieszczeniach piwnicy urzędu, by dostosować je do archiwizacji dokumentacji; 

 

 

5) dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2013r., na podstawie której przygotowała 

dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej  opinię o wykonaniu budżetu 

gminy Złotoryja za 2013r. oraz wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy; 

 

6) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II 

półrocze 2014r. oraz przygotowaniu sprawozdania z działalności Komisji w I półroczu 

2014r; 



 

7) kontrolowała realizację zadania: wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej - wybór 

oferenta, zasady i kryteria kwalifikacji (brak uwag); 

 

8) przyjęła informację dotyczącą zagospodarowania przestrzennego Gminy: Gmina posiada 

dużą liczbę m.p.z.p. dla bardzo małych obszarów, korzystniejszym rozwiązaniem byłoby 

stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy, jest to jednak 

przedsięwzięcie bardzo kosztowne; 

 

9) dokonała kontroli wydatków na realizację zadań zleconych przez Urząd Gminy za 

I półrocze 2014r. dla ZGKiM oraz analizy ściągalności należności z tytułu czynszu, wody 

i ścieków - Komisja z uznaniem zauważyła wzrost aktywności i inicjatywy administracji 

ZGKiM w zakresie ściągalności należności i zmniejszenia zadłużenia w RPK; zadania 

zlecone wykonywane są zgodnie z planem; 

 

10) przeprowadziła analizę realizacji wniosków Komisji składanych w 2014r.; wnioski 

zostały rozpatrzone przez pracowników urzędu w sposób zadowalający; 

 

11) grudniowe posiedzenie Komisji poświęcone jest opracowaniu planu pracy Komisji na 

I półrocze 2015r. oraz przygotowaniu niniejszego sprawozdania. 

 

 

  

 

    

        Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                     Jacek Parański 

 

 


