UCHWAŁA Nr XL/393/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2017

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm./ oraz § 36 ust. 1 pkt 1 i § 37 ust. 2
pkt 2 i 3 uchwały Nr XXX/180/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada
2012r. w sprawie statutu gminy Police /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r.
poz. 298 i 299/, Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2017, stanowiące załącznik do uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król

Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy, komisje rady miejskiej w tym
komisja rewizyjna zobowiązane są przedkładać radzie sprawozdania ze swojej działalności.
Na podstawie § 37 ust. 2, pkt 2 i 3 statutu gminy Police komisja podlega radzie
i przedstawia jej sprawozdanie, które rada przyjmuje w formie uchwały.

Załącznik do uchwały Nr XL/393/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Policach za rok 2017
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach w składzie osobowym:
1. Andrzej Rogowski – przewodniczący ,
2. Halina Olejarnik – zastępca przewodniczącego,
3. Zygmunt Kołacki – członek,
4. Władysław Kosiorkiewicz – członek,
5. Wiesław Gaweł – członek,
Komisja Rewizyjna w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
zgodnie ze statutem gminy Police zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/180/2012 Rady
Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 roku, jest organem Rady powołanym
do przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza Polic oraz przyporządkowanych
jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
Komisja w ramach kontroli i nadzoru badała działalność Burmistrza Polic i kierowników jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności, gospodarności, celowości oraz działalność gospodarczą, finansową i organizacyjnoadministracyjną kontrolowanych jednostek.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 14 posiedzeń.
Zgodnie z przyjętymi założeniami członkowie Komisji procedowali nad przebiegiem
realizacji wykonania budżetu, opiniowali projekty uchwał, przeprowadzali analizę
skarg, sporządzali opinie i wnioski, w tym zakresie wykonania budżetu Gminy za rok
2017 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Polic.
Komisji Rewizyjna w oparciu o plan pracy, realizowała:
1. Zapoznała się z projektami uchwał i wydała opinię w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Police na lata 2017-2024.
2. Przeprowadziła kontrolę Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej.
3. Przeprowadziła kontrolę działalności funkcjonowania świetlic wiejskich oraz świetlic w budynkach remiz strażackich w roku 2016 i 2017.
4. Przeprowadziła analizę procesów postępowania z interpelacjami Radnych
w 2017 r.
5. Sporządziła do RIO opinię w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Polic.
6. Przeprowadziła analizę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2017 r.
7. Omówiono przebieg realizacji uchwał Rady Miasta za I półrocze 2017 r.

8. Na bieżąco rozpatrywała napływającą korespondencję od mieszkańców miasta
oraz Burmistrza i instytucji.
9. Zapoznała się z analizą procesów postępowania z interpelacjami Radnych
w 2017 r.
10. Dokonała analizy i wydała opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok
2018 oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.
11. Opracowała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniu gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
Postępowania kontrolne przeprowadzone zostały w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanych
podmiotów.
W nawiązaniu do realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku, został wykonany
prawidłowo, nie stwierdzono nieprawidłowości przy jego realizacji.
Zdaniem Komisji budżet Gminy posiadał zdolność finansową do realizacji zadań własnych i zleconych i był realizowany zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Policach. Dokumenty obrazujące dochody i wydatki były właściwie opisane,
zatwierdzone i zaksięgowane.
W ocenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej budżet Gminy został wykonany zgodnie
z wolą Rady Miejskiej i pod jej kontrolą wyrażoną przez akceptację proponowanych
przez Burmistrza Polic zmian w budżecie.

