
  

SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  

RADY GMINY MIELEC  

ZA 2016 ROK 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec w składzie:  

Bania Magdalena - Przewodnicząca 

Bieniek Piotr - Członek 

Kawalec Mariusz - Członek, 

Koceniak Jacek – Członek, 

działając na podstawie Ramowego Planu Pracy na 2016 rok, zatwierdzonego przez Radę 

Gminy w dniu 28 stycznia 2016 roku, przeprowadziła w ubiegłym roku dwie kontrole: 

- kompleksową kontrolę działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              

  w Mielcu, 

- kontrolę Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie  

  w zakresie wydatkowania środków pochodzących z budżetu Gminy Mielec, 

 

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, odbyła się na jednym 

posiedzeniu w dniu 6 października 2016 roku. Podczas kontroli badano następujące 

dokumenty: 

- dochody za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 (otrzymane dotacje), 

- wydatki za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016, 

Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, który przekazano Wójtowi 

Gminy Mielec oraz Pani Kierownik kontrolowanej jednostki, a także Przewodniczącemu 

Rady Gminy Mielec 

Kontrola SOKiS z siedzibą w Chorzelowie odbyła się w okresie 12 października              

do 29 listopada 2016 na pięciu posiedzeniach. W ramach przeprowadzonej kontroli badano 

następujące dokumenty: 

- wykaz zajęć prowadzonych przez SOKiS w Woli Mieleckiej i Chorzelowie                              

  wraz z dziennikami zajęć (lata 2014, 2015), 

- wykaz przeprowadzonych zajęć oraz zorganizowanych imprez w listopadzie 2016 r, 

- zestawienie środków trwałych, 

- zestawienie kosztów działalności SOKiS, w tym: koszty wynagrodzeń, koszty  

  zużycia materiałów, koszty zużycia energii, koszty usług obcych, koszty organizacji  

  imprez kulturalnych (lata 2014, 2015) 

- zestawienie przychodów, w tym: dotacje podmiotowe, dotacje celowe, sprzedaż  

  usług,  

- zestawienie kosztów utrzymania budynków SOKiS w Woli Mieleckiej i Chorzelowie  

  oraz zestawienie przychodów za wynajem pomieszczeń w tych budynkach, 

- kilkanaście faktur dokumentujących zakupiony przez SOKiS sprzęt, 

Ponadto dokonano przeglądu pomieszczeń w budynku SOKiS w Chorzelowie. 



  

 

Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, który przekazano Wójtowi 

Gminy Mielec oraz Pani Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu  z siedzibą                        

w Chorzelowie a także Przewodniczącemu Rady Gminy Mielec. 

Ponadto Komisja Rewizyjna rozpatrywała i opiniowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2015 rok oraz występowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem 

zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mielec i przedstawiała 

Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mielec.  
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