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Rozstrzygniecie

REWIZYlNA.

w stosunku

do zlozonych
z kontroli

a przeslanego

Dyrektorowi

wyjasnien

Izby Wytrzezwien

Izby Wytrzezwien

(odebranego

wnioskuje

o przyjecie

Komisji

Rewizyjnej

w Tychach,

w Tychach w dniu 19 marca 2010 r.

w dniu 23 marca 2010 r.)

Komisja Rewizyjna ustosunkowujac
30.03.2010 L stanowiacego

koncowe
do protokolu

sie do pisma Dyrektora Izby Wytrzezwien

uwagi do tresci protokolu Komisji Rewizyjnej

tego protokolu

jako protokolu

koncowego

Powyzsze pismo nie wnioslo zadnych wyjasnien

z dnia

DUR.0914-1/10

wraz z wnioskami.

merytorycznych

zmieniajacych

stan faktyczny.
Ustosunkowujac
iz przedmiot

sie do uwag zawartych w przedmiotowym

kontroli to niewatpliwie

"kontrola dzialalnosci

temat

Izby Wytrzezwien

kontroli

który zostal okreslony

w Tychach"

Nr 0150/XXXVII1/841/09 z dnia 11.12.2009 r.

pismie Komisja wyjasnia,

w uchwalach

Rady Miasta Tychy:

i Nr 0150/XXXIX/891/10

z dnia 28.01.2010 r.,

na które na wstepie protokolu sie powolano. Nalezy przy tym zaznaczyc,
nie zostal bynajmniej ograniczony
odmowy przedlozenia

Powolany
gospodarczej

przez

ze temat kontroli

do roku 2009 r. co zarazem stanowi kontrargument

przez Dyrektora dokumentów

w latach poprzedzajacych

w brzmieniu

dotyczacych

wydatków

do

poniesionych

2009 r.

Dyrektora

art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy

nie ma zastosowania

o charakterze uzytecznosci

do Izby Wytrzezwien.

Swiadczenie

publicznej nie jest dzialalnoscia

art. 2 u.s.d.g. co wynika z komentarza zamieszczonego
Terytorialnego oraz wyroku Sadu Antymonopolowego

o swobodzie

przez gmine uslug

gospodarcza

w programie

dzialalnosci

w rozumieniu

LEX dla Samorzadu

z dnia 21 listopada 2001

L,

XVII Ama

5/01, LEX nr 56472.
Powolane wyzej Uchwaly Rady Miasta wskazywaly pracowników Wydzialu Kontroli oraz
czlonków Komisji Rewizyjnej jako kontrolujacych

do przeprowadzenia

kontroli w terminie od

stycznia do lutego 2010 L W tej sytuacji Komisja Rewizyjna po zapoznaniu sie z protokolem
Wydzialu Kontroli z dnia 15.01.2010 L postanowila wlaczyc go do materialów obrazujacych
dzialalnosci jednostki.
Kontrolujace

potwierdzily

obecnosc

Czlonków

Komisji Rewizyjnej

Pana Mieczyslawa

Podmoklego oraz Krzysztofa Tomczyka w trakcie kontroli.
Tlumaczenie

Dyrektora, iz wyplata wynagrodzenia

nastapila z wlasnych
jednostka

srodków

sektora finansów
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jest niezasadne

publicznych.

w zwiazku z wyrokiem

gdyz Izba jako zaklad

Sadu Pracy

budzetowy

jest
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'.

Wyjasnienia,
na ten

cel

nie

iz nie bylo potrzeby zwracania sie do Wladz Miasta o dodatkowe dotacje
znajduje

odzwierciedlenia

w

sytuacji

finansowej

Izby.

Jak

wynika

z pisma Dyrektora Izba Wytrzezwien juz w I kwartale 2009 r. miala problemy z plynnoscia
finansowa. W protokole kontroli z dnia 12.02.2010 r., na stronach od 20 do 25 wymieniono
nieterminowo

uregulowane

zobowiazania

w (calym)

2009 r. stanowiace

lacznie

kwote

45.917,77 zl.
Zarówno w kwestii nieterminowego

regulowania zobowiazan jak i zamówien publicznych

ocena naruszenia dyscypliny finansów publicznych nalezy do Rzeczni~Dyscypliny

Finansów

Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
W swietle nieprzedlozenia
dokumentów potwierdzajacych

Wynik glosowania:

przez Dyrektora wnioskowanych

przez Komisje Rewizyjna

slowa Dyrektora, Komisja nie uznaje zlozonych oswiadczen.

za - 3 radnych (czl. Komisji Rewizyjnej),

przeciw - 1 radny (czl.

Komisji Rewizyjnej), od glosu wstrzymal sie - 1 radny (czl. Komisji Rewizyjnej).
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