ROK 2018
Lp.

Temat kontroli

1.

Kontrola egzekwowania należności z
tytułu „opłaty śmieciowej” za
I półrocze 2017 r.

Wydane zalecenia przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z
dnia 17 maja 2018 r.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do
Burmistrza Miasta o:
•

Aby po upływie terminu płatności
poszczególnych rat opłaty za
gospodarowanie odpadami (w
przypadku braku wpływu),
każdorazowo podejmowane były
działania informacyjne wobec
zobowiązanych,

•

Kontynuację prowadzenia tzw.
„miękkiej windykacji”, tak aby dążyć
do dobrowolnej spłaty zadłużenia.
Prowadzone dotychczas działania
odniosły pozytywny skutek.
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Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Pyskowicach/sposób
wykonania/realizacji/stosowania zaleceń

Wykonanie zalecenia

•

Po upływie terminu płatności z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za I kwartał 2018 oraz za II kwartał 2018
podejmowane były działania informacyjne
wobec zobowiązanych, u których
stwierdzono zaległość.
Zobowiązani byli informowani telefonicznie
bądź mailowo o powstałym zadłużeniu, co
Zalecenie stosowane jest
znalazło potwierdzenie dokumentacji
na bieżąco.
Referatu Komunalnego i Ochrony
Środowiska/Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
W przypadku osób/podmiotów, które
pomimo uzyskanej informacji o zaległości
nie uiściły opłaty zostały podjęte działania
egzekucyjne tj. wystawiano upomnienia i
kolejno tytuły wykonawcze.

•

W Referacie Komunalnym i Ochrony
Środowiska/Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska w
zakresie egzekwowania dobrowolnej spłaty
zadłużenia dotyczącego opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
kontynuowane były działania związane
z prowadzeniem „miękkiej windykacji”.
Powyższe działania potwierdzone zostały w
postaci monitów telefonicznych, mailowych
wobec osób/podmiotów, u których
stwierdzono zaległość.

Zalecenie stosowane jest
na bieżąco.

ROK 2018
Lp.

Temat kontroli

1.

Kontrola wydatków MOKiS
w zakresie prowadzenia sekcji
i warsztatów w 2017 roku.

Wydane zalecenia przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z
dnia 5 czerwca 2018 r.

Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Pyskowicach/sposób
wykonania/realizacji/stosowania zaleceń

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej
Komisja Rewizyjna wypracowała
ustalono, że Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury
następujący wniosek do Burmistrza
i Sportu w Pyskowicach złożyła w dniu
Miasta:
25 października 2017 r. wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
• Z uwagi na duże zainteresowanie
mieszkańców warsztatami i sekcjami o dofinansowanie realizacji projektu: „Rozbudowa i
modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka
prowadzonymi w MOKiS dla
Kultury i Sportu w Pyskowicach.”
powiększenia powierzchni
W związku z odrzuceniem przez Urząd
lokalowych należy wspierać
Marszałkowski Województwa Śląskiego ww.
jednostkę w realizacji projektu pn.
wniosku
z powodu negatywnego wyniku oceny
Rozbudowa i modernizacja budynku
formalnej, Dyrekcja MOKIS wniosła protest
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
(odwołanie) od decyzji ww. Organu.
w Pyskowicach.
Pomimo wniesionego protestu (odwołania) przez
Dyrekcję MOKIS, Urząd Marszałkowski nie
uwzględnił złożonego odwołania dotyczącego oceny
wniosku.
Wobec powyższego w roku 2019 planowane jest
złożenie przez Dyrekcję Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu w Pyskowicach ponownego wniosku o
dofinansowanie projektu w zakresie: „Rozbudowy
i modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu w Pyskowicach”.
Powyższe z pewnością przyczyni się do
powiększenia powierzchni lokalowych, co powinno
wpłynąć na zwiększenie liczby uczestników
zainteresowanymi poszczególnymi warsztatami i
sekcjami oferowanymi przez MOKIS, jednocześnie
zapewniając skuteczne
i pełne wykonanie zalecenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Pyskowicach.
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Wykonanie zalecenia

Zalecenie w trakcie
realizacji.
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