Projekt
z dnia 21 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 71 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 1308 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z przeprowadzonej kontroli w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju w dniach 22 lutego oraz 2 marca
2019 r. wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszej uchwały Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w LądkuZdroju zobowiązany jest poinformować Radę Miejską Lądka-Zdroju o sposobie realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych, o których mowa w ust 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek

Id: 20DC3539-78BC-465E-9C0A-C04DD7136CBD. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Centrum Kultury i Rekreacji w LądkuZdroju w dniach 22 lutego oraz 2 marca 2019 r.
1. Dopracować schemat organizacyjny, by był czytelny i wynikały z niego wprost zależności służbowe.
2. Właściwie opisywać faktury, tj. każdorazowo wskazywać z jakich środków dana faktura została opłacona.
3. Prawidłowo na fakturach określać wysokość otrzymanych darowizn i dotacji, tak by opisy wynikające
z faktur nie przewyższały kwoty otrzymanych środków w ramach darowizn i dotacji.
4. W każdym przypadku wynajmu sceny zawrzeć umowę określającą szczegóły jej realizacji, obowiązki stron
i ewentualne konsekwencje za wszelkie odstępstwa.
5. W każdym przypadku przed imprezą potwierdzić posiadanie i aktualność atestów i przeglądów przez scenę,
wciągarki i inne tego typu rzeczy.
6. Dokonywać wydatków w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów.
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