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  W związku z wystąpieniem pokontrolnym z dnia  29 kwietnia 2005  r
( znak WK-6102/3/4/2005),  które  wpłynęło do Urzędu Miasta Lędziny w dniu
2.05.2005 r oraz stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7.10.1992 r
o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001, nr 55, poz.
577 z późniejszymi zmianami) -  przedstawiam informację  o  sposobie  realizacji
wniosków pokontrolnych:

1 Gmina Lędziny podjęła działania zmierzające do wyeliminowania ponoszenia
kosztów  związanych  z  zakupem  energii  elektrycznej  niezbędnej  do  pracy
urządzeń wymiennikowni ciepła na osiedlu PKP w Lędzinach, mając na uwadze
przepisy art. 50 ustawy z dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym.  W celu
wyeliminowania  ponoszenia  kosztów  związanych  z  zakupem energii  Gmina
Lędziny ogłosiła przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu wraz ze
wszystkimi środkami trwałymi związanymi z wymiennikownią ciepła.  Ponadto 
dokonano  szczegółowego  podliczenia  poniesionych  przez  Gminę  Lędziny
kosztów oraz podjęto działania zmierzające do skierowania do sądu pozwu o
zapłatę  przeciwko Górniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Ziemowit”.  W tym
celu  zobowiązano radcę prawnego Urzędu do  przygotowania  pozwu.  Pozew
zostanie skierowany do sądu do dnia 30.06.2005 r.
Burmistrz  Miasta  zapewnia,  że  nie  będzie  jakichkolwiek  umów  bez
kontrasygnaty Skarbnika Miasta.

2 Zarządzeniem nr 0152/9/2005 z dnia 24.05.2005 r zobowiązano :
-  Skarbnika  Miasta  Lędziny  do  bieżącego  ewidencjonowania  w  księgach
rachunkowych zdarzeń gospodarczych mając na uwadze postanowienia art.35 a
ustawy z dnia 26.11.1998 r o finansach publicznych oraz art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 29.09.1994 o rachunkowości,
- Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej do bezwzględnego,
przestrzegania postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Inspektora ds kontroli wewnętrznej do bezwzględnego przestrzegania przepisu
art.  127 ust.  3 ustawy o finansach publicznych i doprowadzenia do stanu, że
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wszystkie  jednostki  podległe  i  nadzorowane  przez  Miasto  Lędziny  będą
poddane kontroli co najmniej 5 % wydatków w każdym roku budżetowym,

-  wszystkich  Naczelników  Wydziałów,  Kierowników  Referatów  i
samodzielnych pracowników do przedkładania Skarbnikowi Miasta wszystkich
umów, które są merytorycznie przygotowywane w ich Wydziałach i  Referatach
w celu złożenia przez Skarbnika Miasta kontrasygnaty.

Osoby  odpowiedzialne  za  uchybienia  podjęły  czynności  mające  na  celu
usunięcie nieprawidłowości jeszcze w trakcie kontroli, bądź bezpośrednio po jej
zakończeniu. Pracownicy których działalność została objęta protokołem kontroli
zostali  zapoznani  z  jego  treścią  oraz  z  treścią  wystąpienia  pokontrolnego.
Pracownicy ci zostali zobowiązani pismem okólnym nr 1/2005 z dnia 9.05.2005
r do złożenia pisemnych wyjaśnień co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz
sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych. 
Z  pracownikami  tymi  przeprowadzono  rozmowy  ostrzegawcze  i
dyscyplinujące.

Rozdzielnik:

- przewodniczący Rady Miasta
- a/a


