BAOA I'C w lATU
KLODZKIEGO
OPINIA

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

w sprawie wykonania budzetu za 2020 rok
i udzielenia absolutorium dla Zarz^du Powiatu Kiodzkiego
Opini? przedstawia Komisja Rewizyjna Rady Powiatu klodzkiego w skladzie:
Sklad komisji:
1. Kuzak Grzegorz - Przewodnicz^cy Komisji

2. Karwowski Slawomir-Wiceprzewodnicz^cy Komisji
3. Hecht Jacek - czlonek

4. Przybyf Jaroslaw - czlonek
5. Zielinski Tadeusz —czlonek

Po zapoznaniu si? z:
• sprawozdaniem z wykonania budzetu,
• sprawozdaniem finansowym,
• opini^ z badania sprawozdania finansowego przez bieglego rewidenta,
• opini^ RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu,
• informacj^ o stanie mienia jednostki samorz^du terytorialnego
dokonano oceny i przedstawiono wnioski.

W trakcie kontroli zapoznano si? ze „SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA
BUDZETU POWIATU KLODZKIEGO ZA 2020 r." w dniu 11 maja 2021 r.
I. OCENA REALIZACJI WYKONANIA BUDZETU POWIATU KLODZKIEGO ZA
2020 ROK

1. Istotne zdarzenia w realizacji budzetu :

DOCHODY zostalv zrealizowane w 102,4 %, przy czym dochody biez^ce wykonano w 100,4 %, a
dochody maj^tkowe w 124,7 %.
Dochody z tytuhi subwencji i dotacji budzetu pahstwa zostaly wykonane odpowiednio w 100,00 % 1
109,4%.

Dochody wlasne powiatu zostaly wykonane w 99,7 % w stosunku do zaplanowanych, natomiast w
porownaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego s^ mniejsze o 4,3 % - na taki wynik miala
wplyw sytuacja zwi^zana z pandemic COVlD-19.
Dochody ze sprzedazy maj^tku powiatu zrealizowano w 148,0 %, w stosunku do zaplanowanych. Taki
wynik osi^gni?to w zwi^zku z windykacjq naleznosci ratalnej.
WYDATKl zostalv zrealizowane w 96,7 % ogolem, 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 uplywem
roku budzetowego. Realizuj^c Uchwal? Rady Powiatu w tym zakresie, Zarz^d Powiatu zabezpieczyl
srodki na realizacj? uchwalonych wydatkow niewygasaj^cych w pelnej wysokosci na wyodr?bnionym
rachunku bankowym.

Budzet na koniec okresu sprawozdawczego zamkn^l si? nadwyzk^, ktora obejmuje m.in: splat?
pozyczki, wykup papierow wartosciowych, kredytow na wyprzedzaj^ce finansowanie dzialari
fmansowane ze srodkow UE, srodki na przedsi?wzi?cia do realizacji w 2021 r f w tym: przedsi^wzi^cia
na projekty biezqce z budzetu UE oraz srodki na przedsi^wzi^cia majqtkowe otrzymane z Rzqdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych).
1

PRZYCHODY zostaly zrealizowane w 12,3 %, ktore obejmuj^ srodki otrzymane z budzetu UE w

poprzednich latach na realizacj^ przedsi^wzi^c w 2020 r. Ich niski stopieh realizacji by! wynikiem
sytuacji zwi^anej z pandemic COVID-19. Projekty realizowane byly przez powiatowe jednostki
oswiatowe.

ROZCHODY zrealizowano zgodnie z przyj^tym harmonogramem spiat po^czek, wykup papierow
wartosciowych, kredytow - tj. 100,0%.

Wskaznik splaty zobowi^an (indywidualny wskaznik zadtuzenia) okreslony w art. 243 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 dzialaniom zapewniono udziat srodkow wlasnych powiatu w pozyskiwaniu
srodkow zewn^trznych oraz zachowania plynnosci fmansowej. Dzi^ki pozyskanym srodkom
zewn^trznym i srodkom wlasnym powiatu, zrealizowane zostaly zadania inwestycyjne, poprawiaj^c
m.in.: infrastruktur^ drogow^ powiatu, doposazono ZOZ w sprz^t medyczny ratuj^cy zycie.
Komisja Rewizyjna nie stwierdzila przypadkow naruszenia dyscypliny budzetowej,
Komisja pozytywnie ocenia spetnienie wskaznika zadhizenia powiatu.

II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z OPINI^ BIEGLEGO
REWIDENTA
1. Qpinia bieglego rewidenta; roczne sprawozdanie finansowe na dzien 31.12.2020 r:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji maj^tkowej i fmansowej Powiatu na dzien 31.12.2020 r.
orazjego wyniku fmansowego za rok obrotowy zakonczony w tym dniu zgodnie z maj^cymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci(„Ustawa o rachunkowosci"
- Dz.U.z 2021 r., poz. 217 z pozn. zm.) oraz przyj^tymi zasadami (polityk^) rachunkowosci,
- jest zgodne co do formy i tresci z obowi^j^cymi Powiat przepisami prawa oraz statutem Powiatu,
- zostalo sporz^dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi^g rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziahi 2 Ustawy o rachunkowosci.
Komisja Rewizyjna stwierdza, iz Zarz^d Powiatu w terminie z\oty\ sprawozdania finansowe (art. 270
ust.1 ufp)oraz opini? bieglego rewidenta (art.268 ufp).
2. Wnioski z kontroli sprawozdan finansowycb za 2020 r.

Po zapoznaniu si^ ze sprawozdaniami finansowymi sporz^dzonymi na dzien 31.12.2020 r. omowionymi
przez Skarbnika Powiatu i opini^ bieglego rewidenta sprawozdan finansowych Powiatu Klodzkiego za
2020 r - Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie finansowe.
III. OCENA INFORMACJI O STANIE MIENIA POWIATU KLODZKIEGO

1. Informacja o stanie mienia Powiatu Klodzkiego zostala sporz^dzona za 2020 r obejmuje
informacje o:

•
•
•
•

nabywaniu mienia przez Powiat Klodzki,
nieruchomosciach powiatu klodzkiego na dzien 31 grudnia 2020 r,
zbywaniu nieruchomosci w 2020 r,
wysokosci wplywow z tytulu najmu i dzier^wy nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc Powiatu
Klodzkiego,
• wysokosci wplywow osi^ganych przez powiat ze sprzeda^, oplat z tytulu trwalego zarz^du,
uzytkowania wieczystego itp. nieruchomosci Skarbu Pahstwa,

2. Wnioski z przedstawionej informacji o stanie mienia Powiatu Klodzkiego
Komisja Rewizyjna stwierdza, ze informacja o stanie mienia Powiatu Klodzkiego zostala sporz^dzona
zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych art. 267 i opiniuje pozytywnie przedstawion^
informacj?.
IV. WNIOSKI KONCOWE ~ STANDWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budzetu powiatu klodzkiego za 2020 rok
(gtosami; 4 za — iednogiosnie k przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.
2. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sporz^dzenie sprawozdan finansowych za 2020 rok
(giosami; 4 za - iednoglosnie k przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.
3. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje ocen^ bieglego rewidenta sprawozdan finansowych
(gfosami: 4 za - iednogfosnie). przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.

4. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje informacja o stanie mienia Powiatu Klodzkiego za
2020 r.(giosami: 4 za - iednoglosnie). przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.
5. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Powiatu Klodzkiego o udzielenie absolutorium dla Zarz^du
Powiatu za 2020 rok (giosami: 4 za - iednoglosnie). przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.
Opinia w pelnym brzmieniu zostala przyj^ta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja
2021 roku -(giosami: 4 za - iednoglosnie). przy 4 osobach obecnych na posiedzeniu.
Podpisy czlonkow Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Klodzkiego :

1. Kuzak Grzegorz - Przewodnlcz^cy Komisji
2. Karwowski Slawomir- Wiceprzewodnicz^cy Komisji.
3. Hecht Jacek- czlonek (nieobecny)
5. Przybyl Jaroslaw - czlonek

Ohf^

6. Zielihski Tadeusz- czlonek

I

