
UCHWAŁA NR XIV/119/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022 

Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 
poz. 4702 z dnia 2 października 2018 roku) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu poprzez jej przekazanie Zarządowi 
Powiatu Kłodzkiego, dyrektorom wydziałów starostwa, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
pracownikom na samodzielnych stanowiskach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XIV/119/2021 
Rady Powiatu Kłodzkiego 
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK 

KWRATAŁ TEMATYKA 
I 1.Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie w zakresie realizacji 

zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej 
podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, 
warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej.  
2. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. 
3. Kontrola funkcjonowania Domu Dziecka im. Stefana Starzyńskiego w Kłodzku, 
wchodzącego w skład Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych w Kłodzku. 

II 1.Kontrola wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok- rozpatrzenie: 
a)rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok wraz z opinią 
z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, 
b)sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 
c) informacji o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego. 
2. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z 
oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej w zakresie 
realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki 
lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w 
jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej. 

III 1.Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie realizacji 
zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na likwidację 
barier architektonicznych i technicznych. 
2.Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na 
drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekście zapisów „Programu rozwoju 
sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr 
II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na 
temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023. 

IV 1.Kontrola "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w zakresie realizacji programu 
naprawczego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Kłodzkiego Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu 
kontroli, zatwierdzonego przez Radę Powiatu. Komisja Rewizyjna opracowała projekt planu kontroli na rok 
2022 i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego przedłożyła Radzie Powiatu. W związku 
z tym zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 

  
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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