Protokół
spisany z kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w zakresie bieżącej
działalności i w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej.
1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

- Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

2. Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w składzie:
1. Szymański Ryszard - Przewodniczący Komisji
2. Jankowiak Antonina - Z-ca Przewodn. Komisji
3. Mądry Jacek
- członek Komisji
4. Przybylski Sławomir - członek komisji
5. Radajewska Elżbieta - członek Komisji
3.Data rozpoczęcia czynności kontrolnych 05 listopada 2013 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych 05 listopada 2013 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w zakresie bieżącej działalności
i w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej.
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu

-

Dyrektor Marian Kaźmierczak

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
1.Ilość etatów, ilość zatrudnionych osób,
2.Informacja (plan i wykonanie) z zakresu działalności za III kwartały 2013 r.
a) woda – należność i zaległości,
b) kanalizacja sanitarna – należności i zaległości,
c) czynsze za mieszkania – ściągalność – remonty – umowy na wykonanie robót.
3. Dochody dodatkowe – usługi dodatkowe.
4. Wykorzystanie dotacji przedmiotowej.
1) Komisja zapoznała się z ilością etatów i ilością zatrudnionych osób.
W Zakładzie Usług Komunalnych zatrudnionych obecnie jest 12 pracowników: 5 na
stacjach wodociągach, 3 na oczyszczalni ścieków, 3 w administracji i 1 pracownik do
odczytu liczników, 1 etat vakat.
2) przeanalizowano działalność dotyczącą gospodarki wodociągowej, kanalizacyjnej
i mieszkaniowej gminy za III kwartały 2013 roku.
Komisja stwierdza, że ZUK prawidłowo stosuje procedurę w zakresie wyegzekwowania
zaległości od dłużników.

3) dodatkowe dochody w wysokości ok. 1326 zł., ZUK uzyskał za wydawanie warunków
technicznych oraz czyszczenie kanalizacji.
4) zapoznano się szczegółowo z wykorzystaniem dotacji przedmiotowej na 2013 rok.
Dotacja przedmiotowa została udzielona na działalność związaną z utrzymaniem
gminnego składowiska odpadów komunalnych we Włościejewkach w wysokości 8422,80
zł.

Przebieg czynności kontrolnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wnioski i zalecenia: brak
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