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Z DNIA 16 lutego 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialalnoSd W6jta Gminy Magnuszew.

Napodstawie art.18 ust.2 pkt.l5 Ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U.Nr 142 poz. l59I 22001r.. zp62n. zm.) oraz art.229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeka postgpowania administracyjnego (ti.Z 2000r. Nr 98, poz 1071 zp62n. zm) uchwala sig co
nastEpuje:

$1

Po wnikliwej analizie zarzutow zawartychw skardze Pana MarkaDrapaly, wniesionej dnia
07.12.2010 roku za poSrednictwem Regionalnejlzby Obrachunkowej w Warszawie Zesp6l
Zamiejscowy w Radomiu - uznaje siE je za bezzasadne i skargp oddala.

$2

Uzasadnienie uchwaly stanowi Zalacznik Nr.l

$3

Zobowiqzujg siE Przewodnicz4cego Rady Gminy do zawiadomienia skarZ4cego o sposobie
zalatwienia skarsi.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem

$4

podjpcia.



ZaLqcznlkNr I
do Uchwaly Rady Gminy

Magnuszew
Nr ... .... z dnia16.02.201ft.

Uzasadnienie do uchwalv

Dnia 20 grudnia 2010r. do Rady Gminy Magnuszew wplynglo pismo nr RIO-[-0561/RS-
7 41405.2010 z dnia 14 grudnia 2010r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zgodnie z
kt6rym przekazana zostala skarga Pana Marka Drapaly do rozpatrzenia wg wlaSciwoSci przez Radg
Gminy Magnuszew.

Dnia 31 grudnia 2010r. przedmiotowa skarga przedstawionazostala Radzie Gminy, kt6ra to
postanowila o zbadarriu sprawy przez KomisjE Rewizyjn4.

Komisja Rewizyjna dnia I 1.01.2011r. przeprowadzila kontrolE w zakresie spraw objgtych
skarg4tj.

1. nieprawidlowoSci w sprawozdaniach oSwiatowych o raz w wykorzystaniu subwencji
oSwiatowej

2. nieprawidlowoSci w realizacji zadarria termoizolacji budynku szkoly w Chmielewie w
zakresie r ozliczenia rzeczow o -finansowego

3. udzielania pomocy finansowej Parafii w Magnuszewie
Po zapoznaniu sig z dokumentacjqi zbadaniu spraw pod kontem zgodno5ci ze stanem

faktycznym komisja sporzqdzi\aprotokol formuluj4c wniosek: cyt,, Komisja nie podzielazarzttow
skierowanych w skardze".

Strona skar2qca nie skorzystala z dwukrotne go zaproszenia na posiedzenie Rady Gminy w
celu zapoznania sig z zebranym w sprawie materialem i zlo2enia wyjaSnieir.

Rada Gminy po wysluchaniu sprawozdaniazprzeprowadzonej kontroli przyjmuje ustalenia
i wniosek Komisji Rewizyjnej.


