
Protokot nr 1/21

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 18 stycznia 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 12.00

Godz. zakonczenia: 12.25

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecny Przewodniczqcy Komisji.

Posiedzenie odbywato si^ w tryble zdainym, poprzez wideokonferencj^ w aplikacji Microsoft
Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku a szczeg6lr)ych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywofywanych nimisytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat czterech cztonkow komisji {nieobecny radny p. Jacek Hecht).

Lista zdalnego uczestnictwa radnych w zafqczeniu do protokofu.

ZAtACZNIKl

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany no strong internetowq
www. Dowiat. rada. kiodzko.ol i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAiACZNIKZ

Porzqdek obrad:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Przyjqcie sprawozdania z realizacji planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej
za 2020 rok.

3. Sprawyrozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
b) przyjqcie protokotu nr 9/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnla

2020 roku.

Ad. 1 Ustalenie porzqdku obrad komisji.

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

Nikt nie zgtosit uwag do porzqdku posiedzenia.

Porzqdek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.



2. PrzyjQcie sprawozdania z realizacji planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

za 2020 rok.

3. Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

b) przyj^cie protokotu nr 9/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia
2020 roku.

Ad. 2 Przyj^de sprawozdania z realizacji planu pracy I planu kontroli Komisji Rewizyjnej
za 2020 rok.

Nie zgtoszono uwag do sprawozdania, zostafo przyjqte jednoghsnie- 4 gfosami za.

ZAtACZNlKS

Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja ustalifa termin kolejnego posiedzenia na 23 iutego 2021 roku, godz. 10.00. Na

posiedzenia lutowym komisja dokona kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Spofecznej

w Podzamku. Kontrola odbywac s/$ bqdzie w trybie zdalnym. Ustaiono szczegofowy zakres

kontroli:

1) realizacja zadan statutowych i regulaminowych przez Jednostkq,
2) finanse,

3) Stan zatrudnienia,

4) opieka lekarska podopiecznych,

5) Stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty wJednostce,
6) warunki mieszkaniowe,

7) aktualnosc dokumentacji technicznej.

b) przyjQcie protokotu nr 9/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
14 grudnia 2020 roku

Komisja 4 gfosami za przyjqfa protokdf nr 9/20.

Przewodniczqcy Komisji w wyniku braku dalszych gtosow w dyskusji, zakonczyt posiedzenie

komisji.

Na tym protokot zakohczono.

Protokotowaii; Przewodjiicz^cy Komisji
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Marta Paprocka gon Kuzak


