
Protokol Nr 3/2015

kontroli przeprowadzonej w Urz^dzie Miejskim w Wokzynie

w dniu 31 marca 2015 r.

Dzialaj^c na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok oraz Upowaznienia

Przewodnicz^cego Rady Miejskiej w Wolczynie z 30 marca 2015 r. (zal. nr 1).

Zespol kontrolny w skladzie:

1. Mieczyslaw Kwasnicki - kierownik zespolu

2. Halina Neugebauer

3. MarekNowak

4. Jolanta Schatt

przeprowadzil kontrol? w zakresie dochodow z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz skutecznosc sci^gania zaleglosci.

W trakcie kontroli wyjasnien udzielila Grazyna Majcherska Naczelnik Wydzialu Podatkow

i Oplat Lokalnych.

Kontrol^ przeprowadzono w oparciu o:

- zestawienie wysokosci dochodow z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w 2013 r., 2014 r. i 2015 ( od stycznia do marca);

- wydruk dziennikow obrotow zestawiony miejscowosciami za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

oraz od 01.01.2015 do 28.02.2015 r. (zal. nr 2-5).

Komisja zapoznala sie z zestawieniami wysokosci dochodow z tytulu opiat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z ich poborem. Zestawienie obejmuje lata 2013,

2014, a takze okres od 1 stycznia 2015 r. do 26.03.2015 r. i pokazuje kwotowa^ i procentow^

sci^galnosc oplat.

W 2013 roku sci^galnosc wyniosla 96,72 %;

- wystosowano do zalegaj^cych z oplatami 693 upomnienia,

- naliczono i pobrano koszty upomnieh w wysokosci 2 613,60 zl,

- wplaty samoistne, a takze wywolane dzialaniami windykacyjnymi wyniosly 678 825,75 zl na

wymiar701 818,00 zl.

W roku 2014 wymiar oplat wynosil 1 370 186,08 zl, a wplaty wyniosly 1 301 149,73 zl co

stanowilo 94,96% sciajjalnosci;

- wystosowano 439 upomnien oraz naliczono i pobrano 1 051,00 zl kosztow upomnien.

Przedstawione Komisji dane dotycza_ce okresu od 1 stycznia 2015 r. do 26 marca 2015 r. ze wzgl^du

na poczatkowy okres roku oraz na trwajace dzialania windykacyjne, ktore trwaja^ w czasie nie daja^



pelnego obrazu sci^galnosci oplat.

Wydzial Podatkow i Oplat Lokalnych prowadzi takze dzialania windykacyjne polegajace na

telefonicznym informowaniu zobowi^zanych o przeoczeniu terminu zaplaty.

Zespol kontrolny zapoznal sie takze z wysokosci^ naliczen i wysokoscia^ wplat oplat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2014 w poszczegolnych solectwach oraz w miescie

Wolczyn. Zespol stwierdzil, ze 54 one zroznicowane.

Po przeanalizowaniu danych oraz po zapoznaniu si$ z wynikami dzialan windykacyjnych Zespol

kontrolny stwierdzil, ze procent sci^galnosci oplat za lata 2013 i 2014 jest wysoce zadowalaj^cy,

dzialania windykacyjne prowadzone s^ systematycznie co potwierdzaj^ ilosci upomnien i wynik,

tj.: skutecznosc napoziomie: w 2013 r. - 96,71% i w 2014 r. - 94,96%

Zespol nie wniosl zadnych uwag.

Wnioski pokontrolne:

Nalezy prowadzic dalsze dzialania windykacyjne w kierunku osi^gniecia 100% sci^galnosci.

Protokol sporz^dzoto 2 jednobrzmi^cych egzemplarzach.

SURIVWSTRZ

podpis kierownikg(jednostki kontrolowanej
Podpisy czlonkow Komisji:

1. Mieczyslaw Kwasnia

2. Halina Neugebauer

3. MarekNowak

4. Jolanta Schatt

Naczelnik^Wydziahi

mgrinz. Grozynfl Majcherska


