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 Rada Gminy Kobierzyce 

 

     

 

      Sprawozdaniem objęto działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobierzyce  za okres od 

01.01.2016 do 31.12.2016r., zgodnie z zatwierdzonym planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej 

Gminy Kobierzyce na rok 2016.  W roku 2016 odbyło się 7 posiedzeń Komisji, a frekwencja 

członków Komisji wyniosła 71 %. 

1. Kontrola wydatków na zakup sprzętu IT i AGD w szkołach w Bielanach Wrocławskich i w 

Kobierzycach w roku szkolnym 2014/2015. 

Kierownik Referatu Kultury, Edukacji i Sportu  Anna Wilisowska omówiła wydatki na sprzęt IT i 

AGD dokonane w szkołach w Bielanach Wrocławskich i w Kobierzycach. 

Komisja zwróciła uwagę, że Gmina dużo inwestuje w sprzęt IT i AGD. Wydatki są zasadne. 

Komisja uwag nie wniosła. 

2. Dział 926 – kontrola wydatków na utrzymanie boisk:  II i III kwartał 2015 roku w 

Jaszowicach i Bielanach Wrocławskich. 

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą wydatków bieżących oraz inwestycyjnych poniesionych  

na boiska sportowe w miejscowościach Jaszowice i Bielany Wrocławskie. Na wniosek Komisji, 

przygotowano również analizę wydatków poniesionych na utrzymanie boisk w II i III kwartale 2015 

r. w miejscowościach: Solna, Pustków Wilczkowski, Wierzbice. 

Komisja uwag nie wniosła. 

3. Dział 801 – kontrola wydatków na dowóz uczniów na terenie Gminy Kobierzyce I Kwartał 

2015 r., I kwartał 2016 r. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła wydatki na dowóz uczniów na terenie Gminy Kobierzyce w I 

kwartale 2015 r. oraz w  I kwartale 2016 r., z uwzględnieniem w szczególności; 

– liczby dowożonych dzieci 

– % udziału uczniów dowożonych 

– wydatków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów oraz  na dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 
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Komisja uwag nie wniosła. 

4. Analiza wykonania budżetu za rok 2015 oraz wypracowanie opinii o sprawozdaniu 

finansowym Gminy Kobierzyce za rok 2015.   

Skarbnik Gminy Maria Prodeus przedstawiła wykonanie budżetu oraz sprawozdanie finansowe 

Wójta Gminy Kobierzyce za rok 2015. Na posiedzeniu Komisji poświęconej analizie wykonania 

budżetu byli obecni kierownicy –  Piotr Ligas oraz  Rafał Krasicki, którzy omówili realizację 

inwestycji w roku 2015. 

Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobierzyce z dnia 10.05.2016 roku w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi za 2015 rok podjęto następującym stosunkiem głosów: 

Za – 4 głosy, przeciw -0, wstrzymujących się od głosu – 0. 

5.Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 

Skarbnik Gminy Maria Prodeus omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 

2016 r. Następnie przedstawiła radnym uchwałę nr VI/166/2016 Składu Orzekającego RIO we 

Wrocławiu w sprawie pozytywnej opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2016 r. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2016 r. 

6. Kontrole zarządzeń Wójta. 

Komisja sprawdziła zarządzenia Wójta Gminy Kobierzyce za okres 01.01.2016 – 19.12.2016 r. 

Komisja Rewizyjna zwracała się z prośbą o pilne uzupełnienie brakujących zarządzeń Wójta oraz o 

informację zwrotną  o  ich publikacji na stronie www.ugk.pl.  Były to następujące zarządzenia: 

1,3,7,8,10,12,14,28,29,30,32, 48,55,59,62,133,134,169,170,183,184,186. 

W dniu 06.12.2016 r. do Biura Rady Gminy wpłynęła informacja w tym zakresie  od pani Joanny 

Kłodzińskiej – kierownika Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich – brakujące zarządzenia 

zostały uzupełnione. 

 Komisja uwag nie wniosła. 

7. Dział 926 – kontrola dotacji na działalność sportową prowadzoną przez kluby sportowe – I 

kwartał 2015 i I kwartał 2016. 

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą dotacji udzielonych na działalność sportową prowadzoną 

przez kluby sportowe w I kwartale 2015 roku  i w I kwartale 2016 roku. 

http://www.ugk.pl/
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Wniosek Komisji do Wójta Gminy: 

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że Gmina Kobierzyce wydaje bardzo dużo na dotowanie  

działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. Wobec tego w sposób szczególny należy 

zadbać o prawidłowe rozliczanie udzielanych dotacji, z uwzględnieniem tego, czy pieniądze zostały 

wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 8. Dział 854 - kontrola funkcjonowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Tyńcu 

Małym i w Kobierzycach. 

Kierownik Referatu Kultury, Edukacji i Sportu –  Anna Wilisowska omówiła funkcjonowanie 

świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Tyńcu Małym i w Kobierzycach. 

Komisja przeanalizowała; 

– ile dzieci korzysta ze świetlic szkolnych, 

– jak duże są świetlice,  ile m2 przypada na jedno dziecko w świetlicy, jakie są dopuszczalne 

normy w tym względzie, 

– ile etatów nauczycielskich jest przewidzianych w świetlicach, ile powinno być na określoną 

ilość dzieci, 

– czy dzieci na świetlicach korzystają z posiłków, 

–  ile godzin średnio przebywają dzieci w świetlicach, w jakich godzinach są czynne świetlice, 

– czy są organizowane jakieś zajęcia dodatkowe na świetlicach, jeżeli tak to jakie,   

– z jakiego wyposażenia mogą korzystać dzieci w świetlicach. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Matuszewski porównał zestawienie informacji na 

temat świetlicy w szkole podstawowej w Tyńcu Małym i w Kobierzycach. 

Komisja uwag nie wniosła.   

9.Dział 859 – kontrola wydatków na stypendia dla uczniów rok 2015 i 2016. 

Kierownik Referatu Kultury, Edukacji i Sportu -  Anna Wilisowska - omówiła wydatki poniesione na 

stypendia dla uczniów w roku 2015 i w roku 2016, w szczególności: 

– kwoty wydane na stypendia 

– stypendia udzielone z podziałem na kategorie, ile dzieci, jakie kwoty 

– czy były przypadki nie podpisania umowy przez rodzica /rezygnacja/ 

– czy były osoby ,które nie spełniały wymogów i nie dostały stypendium 

– czy były odwołania i jak zostały rozpatrzone 
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Komisja złożyła wniosek do Wójta, aby szczególnie skrupulatnie sprawdzano miejsce zamieszkania 

stypendystów -  w związku z innym miejscem zamieszkania niż zameldowania. 

10. Dział 754- wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną III kwartał 2015 r., i III kwartał 2016. 

 Inspektor ds. Wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego –  Henryk Maciej Bosiacki omówił 

wydatki poniesione  na Ochotniczą Straż Pożarną w III kwartale 2015 r. i III kwartale 2016 r. 

Do przedstawionych informacji Komisja uwag nie wniosła. 

11.Wypracowanie opinii w sprawie projektu  uchwały budżetowej Gminy Kobierzyce na 2017 

r. 

23 listopada 2016 r  na posiedzeniu wspólnym komisji stałych Komisja Rewizyjna procedowała nad 

projektem budżetu gminy Kobierzyce na 2017 rok. Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień  Skarbnika 

Gminy Marii Prodeus pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Kobierzyce na 

rok 2017. 

12.Kontrole poza zatwierdzonym planem kontroli na rok 2016r. 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole poza planem, które dotyczyły: 

1.Omówienie inwestycji – Budowa szkoły w Wysokiej. 

2.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora GCKiS w Kobierzycach. 

3. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kobierzyce. 

Omówienie inwestycji – Budowa szkoły w Wysokiej. 

Kierownik Referatu Inwestycji Nieruchomości i Środowiska   Rafał Krasicki omówił inwestycję 

budowy szkoły w Wysokiej analizując: 

a) Koszty dokumentacji projektowych, 

b) Koszty robót budowlanych i wyposażenia, 

c) Koszty nadzoru inwestorskiego, 

d) Koszty nadzoru autorskiego, 

e) Koszty przyłączy do sieci infrastruktury, 

f) Inne koszty np. wycinki drzew, utrzymanie zaplecza i materiałów biurowych itp. 

Komisja uwag nie wniosła. 

Rozpatrzenie skargi na Dyrektora GCKiS w Kobierzycach. 

Komisja w dniu 13 grudnia 2016 r. zapoznała się z treścią skargi   Anny Wasielewskiej na działalność 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach oraz z treścią wyjaśnień złożonych 

przez Dyrektora GCKiS. Skarżąca w swojej skardze stawiała Dyrektorowi GCKiS zarzut 
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niewłaściwego sposobu traktowania interesantów. 

Komisja Rewizyjna prosiła o informację czy Gmina (Wójt, GCKiS) może sfinansować poprzez 

dotację celową wyjazd na zawody /rozgrywki, mistrzostwa itp. / mieszkańca Gminy Kobierzyce , 

który reprezentuje klub spoza Gminy, jest członkiem kadry narodowej i reprezentuje kraj w 

Mistrzostwach Europy.  Wójt udzielił Komisji odpowiedzi,  w której wskazał, że dotacje celowe z 

budżetu mogą otrzymywać zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych … podmioty 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku... na cele publiczne...” na zasadach ustawy o sporcie lub o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stąd osobom fizycznym /mieszkańcom/ są 

udzielane przez gminę wyłącznie stypendia za osiągnięcia m.in. sportowe na podstawie uchwalonej 

przez Radę Gminy uchwały. 

Komisja Rewizyjna wystąpiła do Wójta Gminy z wnioskiem, aby rozważyć wprowadzenie w 

uchwale w sprawie stypendiów  zapisu o jednorazowym stypendium za wybitne osiągnięcia, których 

wcześniej nie dało się przewidzieć np. Mistrzostwa Europy, Świata itp. 

W wyniku przeprowadzonej analizy Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż skarga jest niezasadna. 

Zgodnie z §101 Statutu Gminy Kobierzyce Komisja przygotowała projekt uchwały. Postępowanie 

skargowe zakończono podjęciem przez Radę Gminy Kobierzyce uchwały nr XXII/406/16 z dnia 19 

grudnia 2016 r. uznającej ww. skargę za niezasadną. 

 

Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kobierzyce. 

Komisja w dniu 13 grudnia 2016 r. zapoznała się z treścią skargi na Wójta Gminy Kobierzyce 

złożonej przez Stowarzyszenie "Nasze Cieszyce" a dotyczącej wynajęcia Stowarzyszeniu "Nasze 

Cieszyce" świetlicy wiejskiej  w Cieszycach na organizację imprezy Sylwestrowej oraz z wszystkimi 

dokumentami w przedmiotowej sprawie, w tym również z wyjaśnieniami Wójta Gminy Kobierzyce. 

W wyniku przeprowadzonej analizy Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, iż skarga jest 

niezasadna. Zgodnie z §101 Statutu Gminy Kobierzyce Komisja przygotowała projekt uchwały. 

Komisja Rewizyjna wystąpiła do Wójta Gminy z wnioskiem, aby wprowadzono szczegółowe 

regulacje dotyczące trybu zawierania umów na wynajem świetlic w celu uniknięcia w przyszłości 

sytuacji konfliktowych w tej kwestii. 

Postępowanie skargowe zakończono podjęciem przez Radę Gminy Kobierzyce uchwały nr 

XXII/405/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. uznającej ww. skargę za niezasadną. 
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W dniu  27 czerwca 2016 r. z uwagi na brak quorum na posiedzeniu Komisji nie zrealizowano 

zaplanowanych do omówienia tematów. 

  

 

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

                                                              Dariusz Matuszewski 

 


