
Dzierzgowo, dn. 26.02.2019r.

Egz. Nr 1

Protokol
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Dzierzgowo

odbytej w dniu 26 lutego 2019 roku w sail konferencyjnej
Urzedu Gminy w Dzierzgowie

Obecni na posiedzeniu:

1. Pan Rafai Kucinski -Wojt Gminy
2. Pani Marzena Oswiecinska - dyrektor szkoly
3. Pan Krzysztof Czerwinski - Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej
4. Pan Jerzy Krajewski - z-ca Przewodnicz^cego Komisji Rewizyjnej
5. Pan Ireneusz Maslowski - czionek Komisji Rewizyjnej
6. Pan Tomasz Bucholski - czionek Komisji Rewizyjnej
7. Pan Rafal Kwestarz - czionek Komisji Rewizyjnej

TEMAT POSIEDZENIA:

Kontrola kompleksowa SzkolyPodstawowej w Rzqgnowie za rok 2018/2019.

Dnia 26 lutego 2019r. odbylo posiedzenie Komisji Rewizyjnej wynikaj^ce
z rocznego planu pracy komisji zatwierdzonego przez Rad? Gminy Dzierzgowo.

Zadaniem komisji byio przeprowadzenie kontroli kompleksowej Szkoly
Podstawowej w Rz?gnowie.

Kontrola dokumentacji zwi^zanej z ftinkcjonowaniem szkoly odbyia si? w sali
konferencyjnej Urzedu Gminy. Komisja Rewizyjna wybrala do kontroli
obszerny zakres skladaj^cy si? z nast^puj^cych punktow:

1. Kontrola arkusza organizacji pracy szkoly.

2. Kontrola wydatkow za wod? w 2018r.

3. Kontrola wydatkow za energi? w 2018r.

4. Kontrola wydatkow na zakup opahi w 2018r.



5. Kontrola wydatkow za remonty w 2018r.

Ad.l

Podczas analizy dokumentacji zwi^zanej z ftinkcjonowaniem placowki
w postaci arkusza organizacji pracy szkoly Komisja Rewizyjna nie stwierdzila
nieprawidlowosci.

Ad. 2

Komisja Rewizyjna otrzymala do wgl^du faktury za zuzycie wody, ktorych
suma wynosi 998,65zl

Ad. 3

Komisja Rewizyjna po analizie faktur za energi? i ich zliczeniu nie odnotowala
nieprawidlowosci zwi^zanych ze zbyt duzymi wydatkami za energi?. Kwota
zuzycia energii w 2018r. wynosi 6,149,02zl

Ad. 4

Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych do wgl^du faktur za zakup
opalu, nie stwierdzila nieprawidlowosci lub zbyt duzej ilosci zuzycia opahi
w 2018 roku, ktora wynosi 12,838,09zl i jest duzo nizsza niz w roku ubieglym.

Pozostale wydatki zwiqzane z zakupem poszczegolnych materialow i mediow s$
zblizone do lat ubieglych.



Ad.5

W roku 2018 w wyniku awarii zostai zakupiony i zamontowany piec CO za
sum? 30,729,64zl. Pizeprowadzony zostai remont klasy (ushiga oraz materialy)
w l^cznej kwocie 4,185,58zl. Zakupiono i zamontowano okna do sali
gimnastycznej i^czna kwota 17,950,0lzt.

Kolejnym etapem byio przeprowadzenie kontroli budynku szkoly, ktora miala
na celu ustalenia stanu estetycznego jak i rowniez technicznego poszczegolnych
pomieszczen.

Komisja Rewizyjna po wnikliwej kontroli dokumentow przedstawionych do
wgladu, a takze uzyskanych informacji od kierownika placowki nie stwierdzila
nieprawidlowosci w dokumentacji zwi^zanej z ftinkcjonowaniem placowki
w zakresie obj?tym kontrol^.

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
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Wyk 3 egz.
Nr 1 - Przewodniczacy Rady
Nr 2 - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
Nr 3 - kierownik kontrolowanego podmiotu

Komisja Rewizyjna w skladzie:
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