UCHWAŁA NR 303/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 08 - 19 listopada 2021 roku.
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w zw. z § 72 ust. 2 uchwały nr 376/18 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz.
Woj. Kujawsko – Pomorskiego poz. 5016), uchwala się, co następuje:
§ 1.Przyjąć poniższe wnioski po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu wobec Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu
w dniach 08 - 19 listopada 2021 roku.
Tematem kontroli było „Wydatkowanie środków finansowych w 2020 roku i w 2021
roku na funkcjonowanie świetlic szkolnych” – Rozdział 85401
§ 2. Wnioski po przeprowadzonej kontroli problemowej:
1) Kontrola problemowa dotycząca działalności świetlic w szkołach podstawowych,
przeprowadzona pod względem legalności, gospodarności, celowości oraz zgodności
dokumentacji ze stanem faktycznym, nie wykazała nieprawidłowości w finansowaniu
i działalności świetlic.
2) Niskie wykonanie wydatków z paragrafu 4010 w 2020 roku – 70,24% /wynagrodzenia
osobowe/ spowodowane było nie zrealizowaniem części godzin ponadwymiarowych
/z powodu pandemii/, oraz zakwalifikowaniem wynagrodzeń osobowych z tytułu
godzin ponadwymiarowych nauczycieli „przedmiotowców” do rozdziału 80101.
§ 3. Protokół pokontrolny stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021 r. przyjęła protokół pokontrolny
z przeprowadzonej wobec Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu w dniach
08 - 19 listopada 2021 roku kontroli problemowej o treści jak w Załączniku do uchwały.
Tematem kontroli było: „Wydatkowanie środków finansowych w 2020 roku i w 2021 roku
na funkcjonowanie świetlic szkolnych” – Rozdział 85401
Komisja Rewizyjna na podstawie § 72 ust.2 Statutu Gminy Świecie przygotowała
w formie uchwały projekt wniosków po przeprowadzonej kontroli celem przyjęcia przez
Radę Miejską.

