Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021r.

W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, w większości
w trybie zdalnym, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy Komisji.

W trakcie posiedzeń Komisja:
1) dokonała analizy sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy
Złotoryja za 2020r. przedstawionej przez p.Jarosława Szapowala – Dyrektora Centrum;
Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie, brak uwag i wniosków;
2) zapoznała się z informacją o przyznaniu środków zewnętrznych za 2020r. – informację
omówił pracownik urzędu p.Krzysztof Kielar; Komisja nie wniosła zastrzeżeń do
przedstawionego materiału i nie sformułowała wniosków;
3) zapoznała się z informacją przygotowaną przez pracowników urzędu nt wpływów do
budżetu gminy z czynszu i najmu lokali czynszowych; Komisja nie wniosła żadnych uwag
lecz sformułowała wniosek o sprawdzenie dzierżawionych ogródków przydomowych,
garaży pod względem estetycznym, jak i zgodności umowy dzierżawy/najmu ze stanem
faktycznym;
4) wysłuchała informacji Dyrektora ZGKiM odnośnie realizacji uchwały dotyczącej
Programu oddłużeniowego ; Komisja stwierdziła, że program oddłużeniowy zadziałał w
ograniczonym zakresie (z 28 kwalifikujących się rodzin, tylko 7 podpisało umowę) i nadal
osoby o największym zadłużeniu pozostają bezkarne;
5) dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2020r., na podstawie której przygotowała
dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię w sprawie wykonania
budżetu gminy Złotoryja za 2020r. oraz przygotowała i jednogłośnie poparła wniosek do
Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
6) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II
półrocze 2021r. oraz opracowaniu sprawozdania z pracy Komisji;
7) analizowała plany oszczędnościowe oraz politykę kadrową Centrum Kultury i Biblioteki
Gminy Złotoryja przedstawione przez Dyrektora Centrum p.Jarosława Szapowała; Komisja
negatywnie odniosła się do zatrudnienia żony Pana Dyrektora, uznano, że taka sytuacja jest
niedopuszczalna i nie powinna mieć miejsca;

8) analizowała politykę kadrową w Urzędzie Gminy Złotoryja w okresie: listopad 2018/
wrzesień 2021r.; Komisja zapoznała się z interpretacją Radcy Prawnego Urzędu Gminy, ale
nadal uważa, że objęcie wolnego stanowiska sekretarza powinno nastąpić w drodze naboru;
9) dokonała analizy kosztów bankowych rachunków prowadzonych przez Urząd Gminy;
temat omówiła Skarbnik Gminy – koszty obsługi bankowej w poszczególnych latach
kształtowały się w następujący sposób: 2019r. – 15.091,55 zł, 2020r. – 11.498,57 zł i w
trzech kwartałach 2021r. – 7.824,58 zł; Komisja pozytywnie przyjęła przedstawiony
materiał;
10) podczas wyjazdu w teren analizowała wykonanie inwestycji prowadzonych przez Urząd
Gminy w 2021r.; Komisja wniosła o potwierdzenie znaku ograniczenia nośności na
nowowybudowanej drodze w Jerzmanicach-Zdroju, wjazd dla samochodów o wyższym
tonażu powinien odbywać się za pozwoleniem Urzędu Gminy; Komisja negatywnie
odniosła się do wykonania ogrodzenia na placu zabaw w Kozowie; teren został wyrównany
w sposób nieestetyczny;
11) grudniowe posiedzenie Komisji poświęcone jest sporządzeniu niniejszego sprawozdania,
opracowaniu planu pracy na I półrocze 2022r. oraz sporządzeniu opinii do projektu budżetu
na 2022r.
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