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Ilośś załączników

Protokół Nr 62/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 12.02.2014 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

l. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

II. Program posiedzenia:

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

2013 r. i ich analiza.

2. Sprawy bieżące.

III. Przebieg posiedzenia:

1. Komisja zapoznała się z wynikami kontroli zewnętrznych w UM Zdzieszowice 

przeprowadzonych w 2013 r. i dokonała ich analizy.

W 2013 r. przeprowadzono 5 kontroli:

- Kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego. Nie stwierdzono żadnych 

uchybień. Należało jednak dokonać przekazania niektórych dokumentów do Archiwum 

Państwowego których okres przechowania w archiwum zakładowym USC upłynął. Zalecenie 

wykonano w dniu 28.04.2013 r. Przekazano również zaległą dokumentację niearchiwalną 

wytworzoną przez USC do archiwum zakładowego UM w Zdzieszowicach.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał kontroli z zakresu prawidłowości i rzetelności 

obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania 

zobowiązany jest zakład. Płatnik w kontrolowanym okresie naliczał składki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.

- Wojewoda Opolski dokonał kontroli problemowej wydawania i unieważniania dowodów 

osobistych. Ocena realizacji zadań w kontrolowanym zakresie jest pozytywna.



- Wojewoda Opolski dokonał kontroli problemowej prowadzenia ewidencji ludności. Nie 

stwierdzono żadnych uchybień. Zadanie są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Starosta Krapkowicki dokonał kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań szefa OC 

Gminy Zdzieszowice, Kontrolujący stwierdzili że Burmistrz Zdzieszowic prawidłowo realizuje 

zadania w zakresie Obrony Cywilnej.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli znajdują się do wglądu na stronie Biuletynu Informacj 

Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce -  kontrole zewnętrzne.

2. Spraw bieżących Komisja nie omawiała.

IV. Podjęto następujące wnioski:

Wniosków komisja nie podjęła.

V. Temat następnego posiedzenia:

Kontrola zadań w zakresie pomocy społecznej -  zadania własne.

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisja prosi o przybycie na posiedzenie Komisji Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i przedstawienie na piśmie wykazu zadań własnych ośrodka i ich omówienie.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

19 marzec 2014 r. godz 15.15

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner -  Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji: 

Adamski Piotr

Klama Jerzy

Labisz Brygida

Wenio Stanisław


