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UCHWAŁA NR 0150/XLII/............/10
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Izby
Wytrzeźwień w Tychach
Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 28 i § 38 ust. 5 Uchwały
Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 2 poz. 78 z dnia 14
stycznia 2003 roku (z późn. zm.), na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Przyjmuje się sprawozdanie w formie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej
kontroli działalności Izby Wytrzeźwień w Tychach stanowiące załącznik do Uchwały.
§2
Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały jest Prezydent Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
(Uchwała Nr 0150/XLII/................../10)
Na podstawie UCHWAŁY NR 0150/XXXVIII/841/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia
11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
(z późn. zm.) przedstawia się Radzie Miasta sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli
w formie protokołu.
Komisja potwierdza zasadność kontroli oraz prawidłowość wykonanych czynności
kontrolnych, pomimo próby podważenia ich właściwości i uczciwości przez podmiot
kontrolowany (dyrektora).
Wyniki kontroli w protokole kontroli udostępnione Radzie Miasta wskazują na konieczność
i celowość dokonania pilnych zmian organizacyjno-kadrowych w obszarze funkcjonowania
Tyskiej Izby Wytrzeźwień.
W tym celu Komisja zaproponuje Panu Prezydentowi, by w terminie do dnia 30 czerwca
2010r. dokonać zmiany formy organizacyjnej tej jednostki sektora finansów publicznych
poprzez przekształcenie zakładu budżetowego (Izba funkcjonuje w takiej formie od 1997 r. –
nieobowiązująca już uchwała Rady Miasta Nr 442/97 z dnia 28 lutego 1997 r., zmieniona
uchwałą Nr 0150/XLVIII/914/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006r.) w nową formę
organizacyjno-prawną jaką powinna być jednostka budżetowa. Powyższa propozycja wynika
z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr
157, poz. 1240). Jednocześnie Komisja zaproponuje, by po przekształceniu zakładu
Prezydent ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora jednostki oczekując przy tym od
przyszłych kandydatów nowego, jakościowego spojrzenia na sposób realizowania zadań
przez Izbę Wytrzeźwień oraz na jej organizację, w tym strukturę wewnętrzną, co pozwoliłoby
w szczególności wyeliminować wieloletnią i powiększającą się stratę finansową Izby, a co z
kolei przekłada się wprost na wynik finansowy tego zakładu budżetowego oraz wysokość
dotacji udzielanej corocznie z budżetu miasta Tychy.
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