Katowice, dnia 1 sierpnia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miasta KATOWICE

BR1VI.0004.99.2014

Szanow Pan

PIOTR ZOK
Prezydent iasta Katowice

Nawiązuj ąc do pisma Pana Prezydenta z dnia 7 lipca 2014 r. znak AK.II.1712.4.2014.BM
uprzejmie prosz ę o poinformowanie mnie o końcowych wynikach kontroli w sprawie poruszonej
w zarządzeniach Pana Kamila Butryma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2014 r. i 25 czerwca 2014 r.
(wg przekazanej informacji kontrola dora źna Wydziału Audytu i Kontroli miała się zakończyć w
dniu 31 lipca 2014 r.).
Wyniki kontroli przekażę Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice (najbli ższe planowane
posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2014 r.) z prośbą o zaj ęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Uprzejmie prosz ę o zapewnienie udziału w ww. posiedzeniu osób właściwych do składania
ew. wyjaśnień.
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Szanowny Panie Przewodnicz ący,

W odpowiedzi na pismo nr BRM.0004.99.2014 z dnia 1 sierpnia 2014r. uprzejmie
informuj ę, iż w toku czynno ści kontrolnych prowadzonych przez Wydzia ł Audytu i Kontroli
badane s ą możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez zaniechanie
poboru należnych opłat od Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Katowicach.
Zakończenie kontroli w pierwszym etapie planowano do 31 lipca br., niemniej jednak
działki o których mowa w drugim zarz ądzeniu przekazanym nam przez Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych rozszerzyły zakres kontroli, a tym samym wydłużyły termin jej
zakończenia.
Z uwagi na powyższe, jak i trwaj ący okres urlopowy termin zako ńczenia kontroli
przewidywany jest na koniec miesi ąca sierpnia.

Ponadto informuj ę, iż pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli uczestniczyli
w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 15.07.2014r., gdzie przekazali aktualne na
ten dzie ń informacje z przebiegu kontroli.
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Katowice, dnia 5 sierpnia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miasta KATOWICE

BRM.0004.99.2014

Szanow Pan

PIOTR ZOK
Prezydent iasta Katowice

Nawiązuj ąc do pisma Pana Prezydenta z dnia 4 sierpnia 2014 r. znak
AK.II.1712.4.2014.BM uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o końcowych wynikach kontroli
w sprawie poruszonej w zarz ądzeniach Pana Kamila Butryma Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2014 r. i 25
czerwca 2014 r. (wg przekazanej informacji kontrola dora źna Wydziału Audytu i Kontroli ma
zakończyć się do końca sierpnia b.r.).
Wyniki kontroli przeka żę Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice (planowane
posiedzenie w dniu 30 września 2014 r.) z prośbą o zaj ęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Uprzejmie prosz ę o zapewnienie udziału w ww. posiedzeniu osób właściwych do składania
ew. wyjaśnień.
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