
Protokot nr 5/21

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 11 maja 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakohczenia: 11.10

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecny Przewodniczqcy Komisji.

Posiedzenie odbywato s\q w trybie zdainym, poprzez wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft
Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwaiczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotywanych nimisytuacjikryzysowych (Dz.U.2020.1842 zezm.)

W posiedzenia wzi^to udziat czterech cztonkow komisji oraz Pan Piotr Marchewka- Etatowy
CztonekZarzqdu Powiatu Ktodzkiego, Pani Henryka Popiel- Skarbnik Powiatu oraz Pan Jarostaw

Bezyk- Dyrektor Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Ktodzku.

Lista zdalnego uczestnictwa radnych w zafqczeniu do protokofu.

ZAU{CZNIK1

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany on- iine i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAt/\CZNIK2

Ad. 1 Ustalenie porzqdku obrad komisji.

Przewodniczqcy Komisji, p. Grzegorz Kuzak przywitat cztonkow komisji oraz uczestniczqcych
w posiedzenia goki. Nastqpnie przedstawit porzqdek obrad i zapytat, czy ktos chciatby zgtosic
wniosek formalny o jego zmianq.

Nikt nie zgtosit uwag do porzqdku posiedzenia.

Porzqdek obrad:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.
2. Kontrola wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok- rozpatrzenie:

a. rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok wraz
z opiniq z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegtego
rewidenta,

b. sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok wraz
z opiniq Regionainej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdania,

c. informacji o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego.



3. Zaopinlowanie wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok- sformutowanle
opinii na pismie wraz z uzasadnieniem oraz wniosku w sprawie absolutorium dia

Zarzgdu Powiatu Ktodzkiego z wykonania budzetu powiatu za 2020 rok.

4. PrzyjQcie protokotu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroli Domu Pomocy

Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej w zakresie realizacji zadan statutowych

i  regulaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych,

stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce, warunkow

mieszkaniowych oraz aktualnosci dokumentacji technicznej.

5. Sprawy rozne:

a. ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

b. przyjQcie protokotu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 kwietnia
2021roku.

Ad. 2 Kontrola wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok- rozpatrzenie:

a. rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok wraz z opiniq
z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegtego rewidenta,

b. sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok wraz z opiniq

Regionainej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdania,

c. informacji o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego.

Czfonkowie Komisji otrzymali komplet dokumentow: roczne sprawozdania z wykonania
budzetu za 2020 rok, opiniq Sktadu Orzekajqcego RIO o tym sprawozdania- uchwafa nr
XIII/53/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku, roczne sprawozdania finansowe Powiatu

Ktodzkiego wraz z opiniq biegtego rewidenta o tym sprawozdania oraz informacjq o stanie

mienia Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok w ustawowo przewidzianych terminach na stronq
internetowq.

Sprawozdania roczne z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok zostato

zamieszczone w Biuletynie informacji PubliczneJ Starostwa Powiatowego w Ktodzku w dniu

24 marca 2021 roku- uchwata Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego nr 41/2021.

KontrolQ Komisja Rewizyjna dokonata w oparciu o upowaznienie Przewodniczqcego Rady
Powiatu Ktodzkiego z dnia 23 kwietnia 2021 roku, ktore zostato odczytane przez

Przewodniczqcego Komisji: „Na podstawie §45, ust 4 Statutu Powiatu Ktodzkiego,
upowazniam zespot kontrolny Komisji Rewizyjnej w catym sktadzie komisji z przewodniczqcym
zespotu p. Grzegorzem Kuzakiem do przeprowadzenia w dniu 11 maja 2021 r. kontroli
wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok. Poczqtek posiedzenia komisji, na ktorym
zaplanowana zostata kontrola- o godz. 10.00.

Posiedzenia zaplanowana zostato w trybie zdalnym.

Zakres kontroli- zgodnie z ustawq o samorzqdzie powiatowym (tj. Dz.U.2020.920.) i ustawq
ofinansach publicznych (J.t. Dz.U.2021.305.)".

Przewodniczqcy Komisji poprosit Pani^ Skarbnik o przedstawienie przekazanego Radzie
Powiatu sprawozdania finansowego za 2020 rok.



Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel omowita sprawozdanie. Poinformowata, ze do
sprawozdan finansowych dotqczone zostato rowniez sprawozdanie biegtego rewidenta,
wybranego przez Rad^ Powiatu w drodze uchwaty, ktore stwierdza prawidtowosc
sprawozdania finansowego za 2020 rok, na ktory sktada si^ bilans z wykonania budzetu
jednostki samorzqdu terytorialnego, tqczny bilans samorzqdowych jednostek budzetowych,
l^czny rachunek zyskow i strat samorzqdowych jednostek budzetowych, tqczne zestawienia
zmian w funduszu samorz^dowych jednostek budzetowych oraz informacja dodatkowa.

Radny p. Tadeusz Zielihski zauwazyt, ze podczas uchwalania tego budzetu w grudniu
2019 roku prowadzona byta burzliwa dyskusja. Nikt wowczas nie podejrzewat, ze to b^dzie tak
trudny rok. Uderzajqcy byt wowczas niski wskaznik wydatkow majqtkowych. Zapytat, jak
ksztattuje s\q on teraz, czy rok 2020 miat wptyw na te wydatki?

Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel odpowiedziata, ze informacje tq zawiera sprawozdanie z
wykonania budzetu. Wydatki maj^tkowe zostaty zrealizowane w wysokosci 92,7%.
Szczegotowosc tych zadah jest w zatqczniku 4 i 4a. rowniez wydatki niewygasajqce,
niemozliwe do zrealizowania w roku budzetowym 2020. Wydaje si^, ze mimo trudnego roku,
wydatki majqtkowe udato si^ zrealizowac na bardzo dobrym poziomie.

Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka zaznaczyt, ze nizszy
poziom wydatkow majqtkowych w 2020 roku to efekt zakohczenia mozliwosci pozyskiwania
srodkow unijnych. Szczegolnie, jesli chodzi o duze inwestycje drogowe. Wi^kszosc z nich
zakonczyta siQ w 2019, a te, ktore byty rozpoczQte w 2020 zostaty przeniesione do realizacji w
2021- w ramach wydatkow niewygasajqcych. Stqd tez nizszy wskaznik w roku 2020. Widac
jednak, ze rok 2021 b^dzie bardziej efektywny.

Radny p. Tadeusz Zieiinski zgodzit si^, iz na wysokosc realizacji wydatkow majqtkowych maj^
wptyw srodki wtasne. W roku 2020 byty one takie, a nie inne. Odpowiedz na pytanie jest
satysfakcjonuj^ca.

Przewodnicz^cy Komisji poddat pod gtosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie
rocznych sprawozdan finansowych Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok.

Komisja jednogfosnie- 4 gtosami za (przy 4 radnych obecnych na posiedzeniu) pozytywnie
zaopiniowata sporzqdzone roczne sprawozdania finansowe Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok,

Przewodniczqcy Komisji poddat pod gtosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie oceny
biegtego rewidenta sprawozdan finansowych Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok.

Komisja jednogfosnie- 4 gtosami za (przy 4 radnycti obecnych na posiedzeniu) pozytywnie
zaopiniowata ocenq biegtego rewidenta sprawozdan finansowych.



b. sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok wraz z opiniq
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu

Skarbnik Powiatu przekazata szczegotowq informacj^ dotyczqcq sprawozdania z wykonania

budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, omawiaj^c poszczegolne zatqczniki do dokumentu.

Przedstawita rowniez pozytywng opiniQ Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu-

uchwatQ nr XIII/53/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku. Podkreslita, ze najwazniejszym faktem
jest to, iz Powiat Ktodzki nie posiada zobowiqzan wymagalnych. Art. 242 mowi, ze wydatki

biezqce nie mog^ bye wyzsze niz dochody biezqce i ten wymog jest spetniony. Kontrola
budzetowa realizowana jest rowniez przez realizacjQ programu naprawczego dia Powiatu
Ktodzkiego.

Brak gfosow w dyskusji.

Przewodnicz^cy Komlsji poddat pod gtosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie

wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, przedtozonego wraz z opiniq Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

Komisja jednoghsnie- 4 gtosami za (przy 4 radnych obecnych no posiedzeniu) pozytywnie
zaopiniowafa wykonanie budzetu Powiatu Kfodzkiego za 2020 rok, przedfozone wraz
z opiniq Regionainej izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.

c. informacji o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego

Przewodniczqcy Komlsji poprosit Dyrektora Wydziatu Gospodarki Nieruchomokiami
0 umowienie pokrotce przekazanej radnym informacji o stanie mienia.

Dyrektor Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami p. Jarostaw Bezyk omowit informacjq.

Radny p. Tadeusz Zielinski zapytat o nabycie przez Zarzqd Powiatu nieruchomosci po bytym
Urzqdzie Miasta w Bystrzycy Ktodzkiej i ewentualnych planach, co do tego obiektu. Drugie
pytanie- ustawa, ktora uwtaszczata wszystkich uzytkownikow wieczystych dotyczyta tyiko
gruntow na cele stricte mieszkaniowe- czy powiat posiada w swoim zasobie takie

nieruchomosci?

Dyrektor Wydziatu Gospodarki Nieruchomokiami odpowiedziat, ze powiat nie posiada w
swoich zasobach nieruchomosci, ktore oddat w uzytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub
innym podmiotom. Takie nieruchomosci ma w swoich zasobach Skarb Pahstwa. Skarb Pahstwa

wydat stosowne zaswiadczenie o przeksztatceniu uzytkowania wieczystego i dotyczy to tyIko
nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Te nieruchomosci faktycznie
przeksztatcity siq w prawo wtasnosci, za stosownq optatq. Z tego tytutu pojawity siq przychody-
przedstawione w tabeli nr 7- 87 414 zt. Powiat uzyskat 25% z kwoty przeksztatcen w prawo
wtasnosci. Jesli chodzi o nieruchomosc przy ul. Sienkiewicza w Bystrzycy Ktodzkiej - aktualnie
trwa procedure przetargowa wydzierzawienia catego obiektu. Powiat czyni starania
pozyskania inwestora. Plan zagospodarowania przewiduje zagospodarowanie tej
nieruchomosci gtownie pod administracjq i ustugi zwiqzane.



Przewodnicz^cy Komisji zapytat o ogtoszony przetarg na zbycie nieruchomosci przy ul.
Obozowej w Nowej Rudzie, ktory nie zostat rozstrzygniQty. Czy chodzi o dawne pomieszczenia
szkoty?

Dyrektor Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami poinformowal, ze jest to nieruchomosc
bytych warsztatow przy szkole. W procedurze nie zostat wytoniony nabywca.

Przewodniczqcy Komisji poddat pod gtosowanie wniosek o pozytywne zaoplnlowanie
informacji o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok.

Komisja jednogfosnie- 4 gfosami za (przy 4 radnych obecnych na posiedzeniu) pozytywnie
zaopiniowata informacji a stanie mienia Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok.

Ad. 3 Zaopiniowanie wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok- sformutowanie
opinii na pismie wraz z uzasadnieniem oraz wniosku w sprawie absolutorium dia Zarzqdu
Powiatu Ktodzkiego z wykonania budzetu powiatu za 2020 rok.

Przewodniczqcy Komisji przedstawit wniosek Komisji Rewizyjnej:

Na podstawie art. 16 ust 3 Ustawyzdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzle powiatowym
(tekst Jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Ktodzkiego, na
posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 roku, po rozpatrzeniu:

a) rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok wraz z opiniq z
badania przeprowadzonq przez biegtego rewidenta,

b) sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok wraz z opiniq
RegionalneJ Izby ObrachunkoweJ we Wroctawiu Zespotu w Watbrzychu o tym
sprawozdania,

c) informacji o stanie mienia powiatu ktodzkiego,
wyst^puje do Rady Powiatu Ktodzkiego z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarzqdowi
Powiatu Ktodzkiego z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok.

Przewodnicz^cy Komisji w wyniku braku uwag do przedstawionego wniosku komisji, poddat
go pod gtosowanie.

Komisja jednogfosnie- 4 gtosami za (przy 4 radnych obecnych na posiedzeniu) przyjqta
wniosek o udzieienie absoiutorium Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego z wykonania budzetu
Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok.

Przewodniczqq^ Komisji poinformowat, ze cztonkowie komisji otrzymali projekt opinii Komisji
Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu za 2020 rok i udzielenia absolutorium Zarzqdowi
Powiatu Ktodzkiego w celu zapoznania siq.

Cztonkowie komisji nie wniesli uwag do projektu opinii.

Przewodniczqcy Komisji poddat pod gtosowanie tresc opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie
wykonania budzetu za 2020 rok i udzielenia absolutorium Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego.



Komisjajednogfosnie- 4 ghsami za (przy 4 radnych obecnych na posiedzeniu) przyjqfa opini^
w petnym brzmieniu.

Tresc przyj^tej opinil Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu za 2020 rok i udzielenia

absolutorium Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego:

OPINIA

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ktodzkiego
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie wykonania budzetu za 2020 rok

i udzielenia absolutorium dia Zarz^du Powiatu Ktodzkiego

OpinlQ przedstawia Komisja Rewizyjna Rady Powiatu ktodzkiego w sktadzie:

Sktad komisji:

1. Kuzak Grzegorz - Przewodniczqcy Komisji

2. Karwowski Stawomir-Wiceprzewodniczqcy Komisji

3. Hecht Jacek - cztonek

4. Przybyt Jarostaw - cztonek

5. Zieiinski Tadeusz - cztonek

Po zapoznaniu siQ z:

•  sprawozdaniem z wykonania budzetu,

•  sprawozdaniem finansowym,

• opinig z badania sprawozdania finansowego przez biegtego rewidenta,
• opiniq RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu,

•  informacjq o stanie mienia Jednostki samorzqdu terytorialnego
dokonano oceny i przedstawiono wnioski.

W trakcie kontroli zapoznano si^ ze „SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA BUDZETU
POWIATU KtODZKiEGO ZA 2020 r." w dniu 11 maja 2021 r.

i. OCENA REALiZAai WYKONANIA BUDZETU POWIATU KtODZKiEGO ZA 2020 ROK

1. Istotne zdarzenia w realizacji budzetu :

DGCHODY zostatv zrealizowane w 102,4 %, przy czym dochody biezgce wykonano w 100,4 %,
a dochody majqtkowe w 124,7 %,

Dochody z tytutu subwencji i dotacji budzetu pahstwa zostaty wykonane odpowiednio w
100,00 % i 109,4 %.

Dochody wtasne powiatu zostaty wykonane w 99,7 % w stosunku do zaplanowanych,
natomiast w porownaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego sq mniejsze o 4,3 % - na
taki wynik miata wptyw sytuacja zwiqzana z pandemiq COVID-19.
Dochody ze sprzedazy majqtku powiatu zrealizowano w 148,0 %, w stosunku do
zaplanowanych. Taki wynik osiqgni^to w zwiqzku z windykacj^ naleznosci ratalnej.



WYDATKI zostaiv zrealizowane w 96,7 % ogotem, przy czym wydatki biez^ce wykonano w
97,0 %, a wydatki maj^tkowe w 92,7 %.

Cz^sc wydatkow zaplanowanych w budzecie zostala zapisana, jako wydatki niewygasaj^ce z
uptywem roku budzetowego. Realizuj^c Uchwat^ Rady Powiatu w tym zakresie, Zarzqd
Powiatu zabezpieczyt srodki na realizacj^ uchwalonych wydatkow niewygasaj^cych w petnej
wysokosci na wyodr^bnionym rachunku bankowym,

Budzet na koniec okresu sprawozdawczego zamknqt si^ nadwyzkq, ktora obejmuje m.in: sptatQ
pozyczki, wykup papierow wartosciowych, kredytow na wyprzedzaj^ce finansowanie dziatan
finansowane ze srodkow UE, srodki na przedsi^wzi^cia do realizacji w 2021 r fw tym:
przedsiqwziqcia na projekty biezqce z budzetu UE oraz srodki na przedsiqwziqcia majqtkowe
otrzymane z Rzqdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

PRZYCHODY zostatv zrealizowane w 12,3 %, ktore obejmuje srodki otrzymane z budzetu UE w
poprzednich latach na realizacji przedsi^wziic w 2020 r. Ich niski stopieh realizacji byt
wynikiem sytuacji zwi^zanej z pandemic COVID-19. Projekty realizowane byty przez powiatowe
jednostki oswiatowe.

ROZCHODY zrealizowano zgodnie z przyjQtym harmonogramem sptat pozyczek, wykup
papierow wartokiowych, kredytow- tj. 100,0%.

Wskaznik sptaty zobowlizah (indywidualny wskaznik zadtuzenia) okreslony w art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publlcznych zostal spetnionv.

2. Wnioski z kontroli z wykonania budzetu za 2020 r.

Komisja pozytywnie ocenia wykonanie dochodow oraz wydatkow i efektywnego
monitorowania budzetu. Dzi^ki takim dziataniom zapewniono udziat srodkow wtasnych
powiatu w pozyskiwaniu srodkow zewn^trznych oraz zachowania ptynnosci finansowej. Dzi^ki
pozyskanym srodkom zewnQtrznym i srodkom wfasnym powiatu, zrealizowane zostaty zadania
inwestycyjne, poprawiajgc m.in.: infrastruktur^ drogowq powiatu, doposazono ZOZ w sprzQt
medyczny ratujqcy zycie.
Komisja Rewizyjna nie stwierdzita przypadkow naruszenia dyscypliny budzetowej,
Komisja pozytywnie ocenia spetnienie wskaznika zadtuzenia powiatu.

II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z OPINI>\ BIEGtEGO REWIDENTA

1. Opinia blegtego rewidenta: roczne sprawozdanie finansowe na dzien 31.12.2020 r:

-  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Powiatu na dzieri
31.12.2020 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakonczony w tym dniu
zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowoki {„Ustawa o rachunkowoki" - Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z pozn. zm.) oraz
przyjitymi zasadami (politykq) rachunkowosci,

-  jest zgodne co do formy i tresci z obowi^zujicymi Powiat przepisami prawa oraz statutem
Powiatu,

-  zostato sporz^dzone na podstawie prawidtowo prowadzonych ksiqg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziatu 2 Ustawy o rachunkowosci.



Komisja Rewizyjna stwierdza, IzZarzgd Powiatu wterminie ztozytsprawozdania finansowe {art.
270 ust.l ufp ) oraz opini^ biegtego rewldenta (art.268 ufp ).

2. Wnioski z kontroli sprawozdah finansowych za 2020 r.

Po zapoznaniu si^ ze sprawozdaniami finansowymi sporzqdzonymi na dzieh 31.12.2020 r.

omowionymi przez Skarbnika Powiatu 1 opinig biegtego rewidenta sprawozdan finansowych
Powiatu Ktodzkiego za 2020 r - Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie
finansowe.

III. OCENA INFORMAGI O STANIE MIENIA POWIATU KtODZKIEGO

1. Informacja o stanle mienfa Powiatu Ktodzkiego zostata sporzqdzona za 2020 r obejmuje
informacje o:

• nabywaniu mienia przez Powiat Ktodzki,

• nieruchomokiach powiatu ktodzkiego na dzien 31 grudnia 2020 r,

•  zbywaniu nieruchomoki w 2020 r,

• wysokosci wptywow z tytutu najmu i dzierzawy nieruchomoki stanowiqcych wtasnosc
Powiatu Ktodzkiego,

• wysokosci wptywow osigganych przez powiat ze sprzedazy, optat z tytutu trwatego zarz^du,
uzytkowania wieczystego itp. nieruchomoki Skarbu Pahstwa,

2. Wnioski z przedstawionej informacji o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego

Komisja Rewizyjna stwierdza, ze informacja o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego zostata
sporzqdzona zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych art. 267 i opiniuje
pozytywnie przedstawionq informacj^.

IV. WNIOSKI KONCOWE-STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budzetu powiatu ktodzkiego
za 2020 rok (gtosami: 4 za - iednogtosnie). przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.

2. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sporzqdzenie sprawozdan finansowych
za 2020 rok (gtosami: 4 za - iednogtosnie ). przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.

3. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje ocenQ biegtego rewidenta sprawozdah
finansowych (gtosami: 4 za - iednogtosnie). przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.

4. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje informacja o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego
za 2020 rok (gtosami: 4 za - iednogtosnie). przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.

5. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Powiatu Ktodzkiego o udzielenie absolutorium dia

Zarz^du Powiatu za 2020 rok (gtosami: 4 za - iednogtosnie). przy 4 osobach obecnych na
posiedzeniu.



Opinia w petnym brzmieniu zostata przyj^ta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja

2021 roku - (gtosami: 4 za - iednoetosnie). przv 4 osobach obecnvch na posiedzeniu.

Podpisy cztonkow Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ktodzkiego :

1. Kuzak Grzegorz - Przewodniczqcy Komisji (-)

2. KarwowskiStawomir- Wiceprzewodniczqcy Komisji (-)

3. Hecht Jacek - czfonek (nieobecny)

4. PrzybytJarosiaw- czfonek (-)

5. Zieiihski Tadeusz - czfonek (-).

Ad. 4 Przyj^cie protokofu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroli Domu Pomocy
Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej w zakresle realizacji zadan statutowych i regulaminowych,

finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarsklej podopiecznych, stanu technicznego obiektu-

inwestycjl, remontow w jednostce, warunkow mieszkaniowych oraz aktualnosci

dokumentacji technicznej.

Komisja jednoglosnie- 4 gfosami za, przyjqfa protokdi pokontrolny.
Komisja jednogiosnie- 4 gfosami za, przyjqta sprawozdania pokontrolne.

Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja ustalifa termin kolejnego posiedzenia na 26 maja 2021 roku, godz. 13.00.

Tematyka:

1. Informacja nt realizacji wnioskow i zaieceh pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonych przez organy zewnqtrzne w 2020 roku.

2. Informacja z dzlafalnosci Powiatowego Urzqdu Pracy w Kfodzku za 2020 rok.

3. Informacja nt. realizacji za 2020 rok Wieloletniego planu inwestycyjnego dia powiatu
kfodzkiego na lata 2015-2020" przyjqtego uchwafq nr 1/4/2015 Rady Powiatu
Kfodzkiego z dnia 28 stycznia 2015 roku.

b) przyj^cie protokotu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 kwietnia
2021roku.

Komisja 4 gfosami za- jednogfosnie, przyjqfa protokof.

Przewodniczqcy Komisji w wyniku braku dalszych gtosow w dyskusjl, zakonczyt posledzenie
komisji.

Na tym protokotzakonczono.

Prctokofoyi^aia:

Marta Paprocka —Grzegoi'z Kuzak

RfzSwDdriiczacy Komisji


