Protokot nr 5/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Ktodzkiego
w dniu 11 maja 2022 roku
Godz. rozpoczQcia: 9.05
Godz. zakonczenia: 10.20

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Ktodzku przy ul. Okrzei 1, sala 302.

W posiedzeniu wzi^to udziat szesciu cztonkow komisji oraz Pan Macie] Awizeh- Starosta
Ktodzki i Pani Henryka Popiel -Skarbnik Powiatu
Lista obecnosci radnych w zafqczeniu do protokofu.
ZAtfiiCZNIKl

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany on- line i stanowi zatqcznik do protokofu.
ZAU^CZNIKZ

Ad. 1 Ustalenie porz^dku obrad komisji.

Przewodnicz^cy Komisji, p. Grzegorz Kuzak przywitat cztonkow komisji oraz uczestniczqcych
w posiedzeniu gosci. Sprawdzit obecnosc. NastQpnie przedstawit porzqdek obrad i zapytat, czy
ktos chciatby zgtosic wniosek formalny o jego zmian^.
Nie byto wnioskow w tym zakresie.
Porzqdek obrad:
1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.
2. Przyjqcie protokofu nr 4/22 z posiedzenia komisji w dniu 26 kwietnia 2022 roku.
3. Kontrola wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok- rozpatrzenie:
a. rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok wraz
z opiniq z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegtego
rewidenta,
b. sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok wraz
z opiniq Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
c. informacji o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego.
4. Zaopiniowanie wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok- sformutowanie
opinii na pismie wraz z uzasadnieniem oraz wniosku w sprawie absolutorium dia
Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego z wykonania budzetu powiatu za 2021 rok.
5. Przyjqcie protokofu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroii funkcjonowania
Domu Pomocy Spotecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziatem dia osob przewlekle
psychicznie chorych w Scinawce Dolnej w zakresie realizacji zadah statutowych

i regulaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych,
stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce, warunkow
mieszkaniowych oraz aktualnosci dokumentacji technicznej.

Omowienie wynikow kontroli przeprowadzonych w powiatowych domach pomocy
spotecznej oraz sformutowanie ewentualnych wnioskow w tym zakresie.
Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2 PrzyjQcie protokotu nr 4/22 z posiedzenia komisji w dniu 26 kwietnia 2022 roku.
Komisja 6 gfosami zo,jednogfosnie przyjqia protokdi nr 4/22.
Ad.3 Kontrola wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok- rozpatrzenie:
a) rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok wraz
z opinig z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegtego
rewidenta,

b) sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok wraz
z opini^ Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
c) informacji o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego.
Czfonkowie Komisji otrzymali komplet dokumentow: roczne sprawozdanie z wykonania
budzetu za 2021 rok, opiniq Skfadu Orzekajqcego RIO o tym sprawozdania- uchwata nr
111/45/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku, roczne sprawozdaniefinansowe Powiatu Ktodzkiego
wrazz opiniq biegtego rewidenta o tym sprawozdania oraz informacjq o stanie mienia Powiatu
Ktodzkiego za 2021 rok w ustawowo przewidzianych terminach na stronq internetowq.
Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok zostato
zamieszczone w Biuletynie Informacji PubliczneJ Starostwa Powiatowego w Ktodzku w dniu uchwata Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego nr 56/2022.
KontrolQ Komisja Rewizyjna dokonata w oparciu o upowaznienie Przewodnicz^cego Rady
Powiatu Ktodzkiego z dnia 4 maja 2022 roku, ktore zostato odczytane przez Przewodniczgcego
Komisji:

„Na podstawie §45 ust. 4 Statutu Powiatu Ktodzkiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 2
pazdziernika 2018 roku, poz. 4702) upowazniam zespot kontrolny Komisji Rewizyjnej w catym
sktadzie komisji z przewodniczqcym zespotu p. Grzegorzem Kuzakiem do przeprowadzenia
w dniu 11 maJa 2022 r. kontroli wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok. Poczqtek
posiedzenia komisji, na ktorym zaplanowana zostata kontrola- o godz. 9.00.
Posiedzenie odbqdzie siq w sail obrad komisji Rady Powiatu (sala nr 302).
Zakres kontroli- zgodnie z ustawq o samorzqdzie powiatowym (t.J. Dz.U.2022.528.)
i ustawq ofinansach publicznych (J-t. Dz.U.2021.305 ze zm.)".

a) rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok wraz z opinig
z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegtego rewidenta
Przewodnlcz^cy Komisji poprosit Paniq Skarbnik o przedstawienie przekazanego Radzie
Powiatu sprawozdania finansowego za 2021 rok.
Skarbnik Powiatu Henryka Popiel omowHa sprawozdanie finansowe. Poinformowata, ze
zgodnie z ustaw^ zatqczona zostata do niego rowniez opinia biegtego rewidenta, ktory
dokonywat badania sprawozdania finansowego powiatu. Sq to rowniez biianse zbiorcze
naszych jednostek oraz bilans budzetu organu. Biegty ocenit pozytywnie przedstawione
biianse, ocenit rzetelnosc ich wykonania. Biianse zawierajq wszystkie zdarzenia finansowe
ksiQgowane przez nasze jednostki.
Przewodnicz^cy Komisji zapytat, czy biianse za rok 2021 znaczqco roznity si^ wzgl^dem roku
2020?

Skarbnik Powiatu Henryka Popiel odpowiedziata, ze roznig s\q zakresem wydatkow w danym
roku budzetowym, Jesli wydatki sq wyzsze to biianse s^ wyzsze. Wartosci ulegajq zwi^kszeniu
rowniez o zakupy inwestycyjne, czy zakup programow. Ale tez o odpisy amortyzacyjne.
Starosta Ktodzki p. MacieJ Awizen poinformowat, ze bilans badat inny biegty niz dotychczas.
Obecny biegty nie miattakiego rozeznania w kwestiach finansowych samorzqdu powiatowego,
tak duzego jak nasz. Bye moze to dobrze, gdyz ktos ocenit sytuacj^ na swiezo. Opinia byta
pozytywna.

Przewodniczqcy Komisji poddat pod gtosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie rocznych
sprawozdah finansowych Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok.
Komisja 5 gtosamiza,przy 1 wstrzymujqcym pozytywnie zaoplniowata roczne sprawozdania
finansowe Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok.

Przewodniczgcy Komisji poddat pod gtosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie oceny
biegtego rewidenta sprawozdah finansowych Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok.

Komisja 5 gtosami za, przy 1 wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowata ocenq biegtego
rewidenta sprawozdah finansowych Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok.
b) sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok wraz z opini^
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
Skarbnik Powiatu p. Henryka Popiel omowita sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu
Ktodzkiego. Zaznaczyta, ze polityka zarz^dzania finansami od lat ukierunkowana przez Zarz^d
Powiatu nastawiona jest na niepowstawanie wymagalnych zobowi^zah. Tak jest co roku, a to
wynika z tego, ze w Powiecie Ktodzkim funkcjonuje program naprawczy zwi^zany z pozyczkq z
Ministerstwa Finansow. Sptacanie pozyczki konczy siQ w 2023 roku. Dochody zostaty
wykonane w 80,6%, majqtkowe-13,5%, biezqce-101,5%. Wydatki w zakresie 76,1%, wydatki
biez^ce- 95,6%, wydatki maj^tkowe- 23,1%. Kwotowo widac,ze wydatki majqtkowe sq wyzsze
od dochodow maj^tkowych, widac wiQc duzy udziat srodkow wtasnych a takze zachowanie

zasady, ze dochody sq wi^ksze niz wydatki. W planowaniu budzetu waznym aspektem sq
przychody i rozchody. Przychody na kwot^- 2 766 862 zt, a rozchody na kwotQ- 4 658 336 zt.
Dtug do sptaty to kwota 28 000 000 zt, sptata nastQpuje zgodnie z harmonogramem. Sptata
pozyczki ma nastgpic w 2023 roku, a obligacje w 2028 roku. Zakup nieruchomosci na raty
wskazany jest w WPF, ale nie wptywa na wskaznik indywiduainy, bo jest finansowany ze
srodkow wtasnych.

Radny p. Jacek Hecht czytamy o nadwyzce ponad 14 min zt przy planowanej nadwyzce 1 min
zt, z czego wynika ta nadwyzka?

Skarbnik Powiatu odpowiedziata,ze sytuacja ta wynika z braku wydatkow. Na 213 min zt byty
planowane wydatki a zostaty wykonane w kwocie 203 min zt, tu jest oszcz^dnosc na
wydatkach biez^cych. Na to wptyw miata praca i nauka zdalna i brak eksploatacji budynkow
powiatowych. A takze ograniczanie wydatkow fakultatywnych. Caty czas jest to
monitorowane. Jezeli chodzi o dochody zrealizowane z PIT-6w i CIT-6w jest to analizowane,
czy faktycznie one b^dq. Wszystkie jednostki realizowaty swoje zadania, a to, ze zostaty srodki
zaoszczQdzone to dobrze, bo mozna nimi dysponowac na wydatki inwestycyjne.
Starosta Ktodzki zauwazyt,ze srodki niewygasajgce to zadania zaplanowane w ubiegtym roku,
gdzie wydatki b^dg dopiero w tym roku.
Radny p. Jacek Hecht zapytat o opiniQ RIO, ze gmina posiada zadtuzenie w postaci 30 min zt.
Zapytat o to.
Skarbnik Powiatu wyjasnita,ze jest btqd wtej opinii, chodzi o „powiat'' a nie o „gminQ". Kwota
jest wtasciwie wpisana.
Starosta Ktodzki powiedziat, ze to jest kwota zadtuzenia powiatu w catosci.
Radny p. Jacek Hecht zauwazyt,ze jest to rekordowo mate zadtuzenie powiatu. Wi^c diaczego
powiat ma zablokowane mozliwosci zaciggania nowych zobowiqzah?

Starosta Ktodzki odpowiedziat, ze to powoduj^ wymogi i wskazniki nowej ustawy o finansach
publicznych.
Skarbnik Powiatu zauwazyta, ze takie zobowi^zanie to nie jest tyiko zaciggni^cie dtugu w
danym roku, ale nalezy patrzec na dochody w przysztosci. To jest Wieloletnia Prognoza
Finansowa, ktora jest prognoz^. Wazne jest, aby te dochody byty realne, bo kiedy spadajq
dochody to wskaznik nie jest zachowany. Mozna wykazac zawyzone dochody i spetniac
wskazniki, ale to nie chodzi o to. Ponadto nie mozna brae kredytow na konsumpcj^, bo takie
kredyty si^ roluj^. Mozna brae kredyty na inwestycje. Ustawa wyraznie mowi o tym, ze
wydatki biez^ce nie mog^ bye wyzsze od dochodow biezqcych. Jednak w obecnej sytuacji
powinna zostac zmieniona ustawa o finansach publicznych, bo jak siQ zmniejszajq dochody
podatkowe to ci^zko b^dzie spetniac takie wymogi. W tym roku wynik finansowy nie b^dzie
taki, jak w roku ubiegtym.

Radny p. Jacek Hecht podkreslit, ze mozna wi^c stwierdzic, ze dzi^ki temu, iz udato s'\q w
ubiegtym roku zaoszczQdzic kwotQ 15 min zt w budzecie to w tym roku b^dzie np. na optat w
naszych jednostkach.

Skarbnik Powiatu zaznaczyta, ze nie wszystkie te srodki mozna przeznaczyc na wydatki
biezqce. Ustawa mowi o tym, ze z wolnych srodkow mozemy finansowac biezqce projekty
unijne, czyli te, na ktore powiat pozyskat srodki. Jezeli w budzecie wykazana zostanie
nadwyzka budzetowa w sprawozdaniu finansowym wowczas b^dzie mozliwosc finansowania
wydatkow biez^cych i wowczas mogq bye wydatki biezqce wyzsze, bo b^dzie nadwyzka w
przychodach. A wolne srodki mogq isc ponadto na sptatQ dtugu.

Radny p. Jacek Hecht zapytat, jaki b^dzie mechanizm planowania budzetu, aby moc
dofinansowac jednostki budzetowe, ktorym juz teraz skonczyty siQ srodki na roczne
ogrzewanie. Natomiast srodki zaplanowane na zywnosc skoricz^ si^ prawdopodobnie do
pazdziernika tego roku. Poruszyt problem z dost^pnosciq WQgia w wi^kszych ilosciach. Ceny
poszty bardzo w gor^- w ci^gu dwoch tygodni mniej wi^cej o 30%. W\qc juz teraz wiadomo,ze
nie b^dziemy w stanie zabezpieczyc tej podazy. Transformacja energetyczna nie idzie tez tak
jak nalezy. Palimy wszystkim.

Starosta Ktodzki nawi^zuj^c do wypowiedzi Pani Skarbnik powiedziat, ze zadtuzenie w
wysokosci 30 min zt, to 12,97% wykonanych dochodow. Pierwotnie ustawa mowita,ze nawet
do 60% wykonywanych dochodow mozna siQ zadtuzac. Ustawa ulegta zmianie i mamy inny
wspotczynnik, ktory pozwala lub nie pozwala na zadtuzanie siQ i te wspotczynnik w rozbiciu na
lata prognozuje, ze nie za bardzo mozemy si^ zadtuzac. I to pokazuje,jaka jest roznica mi^dzy
powiatem a gmin^. Gmina przy takim procencie mogtaby siQ zadtuzac, bo ma swoje dochody
i podatki. A my niestety mamy tyiko tak naprawd^ udziat w PIT-ie, ktory w tym roku zostat
zabrany poprzez Polski t:ad w wysokoki ponad 5 300 000 zt. Niestety musimy przyjqc, ze
powiat, jako samorz^d bez wtasnych dochodow. To jest niedokohczona reforma. Powiaty
wnioskujq o wyzszy udziat w PIT, albo przynajmniej udziat w VAT, ale na razie nie przebija s'lq
to przez koncepcjQ. Mozna tez przyj^c, ze najwi^kszy problem finansowy b^d^ miaty
samorzqdy powiatowe. Jesli chodzi o kwestie ogrzewania budynkow jednostek powiatowych
to niewiele z nich jest jeszcze opalanych WQglem, a tam gdzie wyst^puje taka sytuacja szukane
sq alternatywne rozwiqzania, jak np. z programu ARES, aby pozyskac srodki zewn^trzne na
fotowoltaikQ, ktorq potem mozna spi^c z pompami ciepta. Ale na pompy ciepta jeszcze nie
mamy srodkow. Jesli pojawiq si^ srodki unijne np. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
wowczas mozna wnioskowac i realizowac takie plany. Niewyobrazalne jest, aby angazowac w
takie zmiany 100% srodkow wtasnych powiatu. Nie ma jeszcze informacji na temat sytuacji w
domach pomocy spotecznej. Czuwamy nad naszymi jednostkami. Wtrakcie roku budzetowego
dps-y otrzymajq dotacje od Wojewody, wiQC sytuacja zostanie ztagodzona.
Radny p. Tadeusz Zielihski zauwazyt, ze kluczowe jest zdanie po pkt 7 opinii RIO, ze Zarzqd
Powiatu Ktodzkiego kierowat siQ podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa.
Oznajmit, ze b^dzie na tak we wszystkich gtosowaniach.
Przewodniczqcy Komisji poddat pod gtosowanie wniosek o pozytywne zoopiniowanie
wykonanie budzetu Powiatu Kfodzkiego za 2021 rok, przedtozonego wraz z opiniq Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

Komisja 5 gfosami za, przy 1 ghsie wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowafa wykonanie
budzetu Powiatu Kfodzkiego za 2021 rok, przedfozonego wraz z opiniq RegionalneJ Izby
Obrachunkowejo tym sprawozdaniu.

c) informacji o stanie mienia Powiatu Ktodzklego

Przewodniczqcy Komlsjl zapytat, czy budynek szkoty na zdrojowisku jest wtasnokiq powiatu?
Starosta Ktodzki odpowiedziai ze sprawdzi to, ale prawdopodobnie to jest juz budynek
sprzedany.

Radny p. Jacek Hecht powiedziat; ze Pan Starosta powinien przekazywac dalej ide^, aby
powiaty otrzymywaty rowniez czqsc VAT-U; aby na rzecz jednego mieszkanca powiatu
przypadato 50 zt z tytutu tego podatku, datoby to kwotQ ok 7,5 min zt. gdyby na jednego
mieszkanca gminy przypadato ICQ zt dawatoby to kwot^ porownywainq do tej iie gmina
srednio traci z tytutu obnizki PIT. Podobnie jesli chodzi o sejmik to potrzebna kwota 20 zt, a
daje to kwotQ w skali kraju wysokoki ok. 10 mid zt. Natomiast nadwyzka wptywow z podatku
VAT ze wzgl^du na inflacjQ, czyli podatek inflacyjny jest znacznie wyzszy i w tym roku, co jest
paradoksaln^ sytuacjq, pieniqdze trafiajq do budzetu panstwa, a samorzqdy cierpiq
niedofinansowanie. To sq proste kwoty do wyliczenia.

Starosta Ktodzki powiedziat, ze odbieranie PIT-u jest odbieraniem z budzetu samorz^dow, a
dodawanie z powodu inflacji to jest to dodawanie do budzetu panstwa. Samorzqdy s^ coraz
biedniejsze, a nominalnie srodki wptywajq do budzetu panstwa.

Radny p. Jacek Hecht zaznaczyt, ze zostat zniszczony kanat redystrybucyjny, zostata jedna
odnoga obci^ta. To jest problem w skali catego kraju.
Starosta Ktodzki powiedziat,ze zwiqzek powiatowjuz od kilku lat walczy o to, aby cz^sc udziatu
VAT-u byta przeznaczona na samorzqdy powiatowe.

Radny p.Stawomir Karwowski zauwazyt,ze to jest to, o czym siQ mowi juz od 15 lat. W zwi^zku
gmin wiejskich juz wtedy o tym mowiono. Tutaj chodzi o catosciowq zmian^ systemu
podatkowego i finansowania samorzgdow, o czym mowi sam tworca samorzqdow. Ustawa
samorzgdowa nie zostata dokohczona. Moze teraz jest czas na to, aby jq zakonczyc. Ale radni
na Komisji rewizyjnej tego nie zmieni^.

Radny p. Jacek Hecht zauwazyt, ze nowosciq jest systemowe obci^cie znacznej cz^sci
twardych dochodow samorzqdow.

Starosta Ktodzki powiedziat, ze w wiQkszoki patace i zamki na terenie powiatu jest juz w
r^kach prywatnych. Ostatnio zostat sprzedany patac w Ratnie Dolnym, co ciekawe za kazdym
razem powiat ma prawo pierwokupu. Nie korzystamy z tej mozliwosci, bo zakup takiej
nieruchomosci wigze si^ z ogromnymi kosztami. Jest jeszcze do sprzedania patac wSzalejowiewznowiony zostat proces sqdowy, z powodow proceduralnych, prawdopodobnie zostanie
odebrany wtakicielom po raz drugi. Natomiast powiat przejmuje nieruchomosci, dia ktorych
jest wtasciciel spotki, czyli w takich sytuacjach najcz^kiej przejmuje je Prezydent warszawy i

tak moze bye z patacem w Szalejowie. Jestesmy w kontakcie z tamtejszym urz^dem i b^dzie
najprawdopodobniej sprzedawany.

Przewodnicz^cy Komisji poddat pod gtosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie
informacji o stanie mienia Powiatu Kfodzkiego za 2021 rok.
Komisja jednogtosnie- 6 gfosami za pozytywnie zaopiniowaia informacji a stanie mienia
Powiatu Kfodzkiego za 2021 rok.

Ad. 4 Zaopiniowanie wykonania budzetu Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok- sformutowanie
opinii na pismie wraz z uzasadnieniem oraz wniosku w sprawie absolutorium dia Zarz^du
Powiatu Ktodzkiego z wykonania budzetu powiatu za 2021 rok.
Przewodniczqcy Komisji przedstawit wniosek Komisji Rewizyjnej:

Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528} Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
Kfodzkiego, na posiedzeniu w dniu 11 maja 2022 roku, po rozpatrzeniu:
a) rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Kfodzkiego za 2021 rok wraz z opiniq z
badania przeprowadzonego przez biegfego rewidenta,
b) sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Kfodzkiego za 2021 rok wraz z opiniq
Regionafnej Izby Obrachunkowej we Wrocfawiu o tym sprawozdania,
c) informacji o stanie mienia powiatu kfodzkiego,
wystipuje do Rady Powiatu Kfodzkiego z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarzqdowi
Powiatu Kfodzkiego z wykonania budzetu Powiatu Kfodzkiego za 2021 rok.
Przewodniczgcy Komisji w wyniku braku uwag do przedstawionego wniosku komisji, poddat
go pod gtosowanie.
Komisja 5 gfosami za, 1 wstrzymujqcym przy szesciu osobach obecnych na posiedzeniu
przyjqfa wniosek o udzielenie absolutorium Zarzqdowi Powiatu Kfodzkiego z wykonania
budzetu Powiatu Kfodzkiego za 2020 rok.

Przewodniczgcy Komisji poinformowat, ze cztonkowie komisji otrzymali projekt opinii Komisji
Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu za 2021 rok i udzielenia absolutorium Zarzqdowi
Powiatu Ktodzkiego w celu zapoznania siQ.
Czfonkowie komisji nie wniesii uwag do projektu opinii.
Przewodnicz^cy Komisji poddat pod gtosowanie tresc opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie
wykonania budzetu za 2021 rok i udzielenia absolutorium Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego.
Komisja jednogfosnie- 5 gfosami z, 1 wstrzymujqcym, przy szesciu radnych obecnych na
posiedzeniu przyjqfa opiniq w pefnym brzmieniu.
Tresc przyj^tej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu za 2021 rok i udzielenia
absolutorium Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego:

OPINIA

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ktodzkiego
z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie wykonania budzetu za 2021 rok
i udzielenia absolutorium dia Zarz^du Powiatu Ktodzkiego

OpiniQ przedstawia Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Ktodzkiego w sktadzie:

Sktad komisji:

1. Kuzak Grzegorz - Przewodniczqcy Komisji

2. Karwowski Stawomir- Wiceprzewodniczqcy Komisji
3. Mariusz Borcz-cztonek
4. Hecht Jacek-czfonek

5. Przybyt Jarostaw - cztonek
6. Zieiinski Tadeusz-cztonek

Po zapoznaniu sIq z:

• sprawozdaniem z wykonania budzetu,
• sprawozdaniem finansowym,
• opini^ z badania sprawozdania finansowego przez biegtego rewidenta,
• opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu,
• informacj^ o stanie mienia jednostki samorz^du terytorialnego
dokonano oceny i przedstawiono wnioski.
W trakcie kontroli zapoznano sIq ze „SPRAWOZDANIEM ROaNYM Z WYKONANIA BUDZETU
POWIATU KtODZKIEGO ZA 2021 r." w dniu 11 maja 2022 r.
I. OCENA REALiZACJI WYKONANIA BUDZETU POWIATU KtODZKIEGO ZA 2021 ROK

1. Istotne zdarzenia w realizacji budzetu:

DOCHODY zostatv zrealizowane w 80,56 %, przy czym dochody biezqce wykonano w 101,53 %,
a dochody majqtkowe w 13,53 %.
Dochody z tytutu subwencji zostaty wykonane w 100,00 %, dotacje i inne zrodta zostaty

wykonane w 44,22 %, w tym: na zadania rzgdowe wykonanie wynosi 30,88% (niska reallzacja
wynika z przesuni^cia nabycia nieruchomosci w celu utworzenia nowego Centrafnego Osrodka
Sportu- Osrodka Przygotowah Olimpijskich w Dusznikach Zdroju na 2022 r. ).
Dochody wtasne powiatu zostaty wykonane w 107,13 % w stosunku do zaplanowanych.
NajwiQkszym zrodtem dochodow wtasnych sq dochody z podatku dochodowego od osob
fizycznych PIT, ich reallzacja wynosita - 108,24 % planu.
Dochody ze sprzedazy maj^tku powiatu zrealizowano w 104,31 %, w stosunku do
zaplanowanych. Na taki stan miata wyptyw skuteczna windykacja naleznosci ratalnej.

WYDATKI zostafv zrealizowane w 76,14% ogotem, przy czym wydatki biez^ce wykonano
w 95,64 %, a wydatki majqtkowe w 23,05 %.

CzQsc wydatkow zaplanowanych w budzecie zostata zapisana jako wydatki niewygasaj^ce
z uptywem roku budzetowego. Realizujqc UchwalQ Rady Powiatu, w tym zakresie, Zarzqd
Powiatu zabezpieczyt srodki na reaiizacj^ uchwalonych wydatkow niewygasaj^cych w petnej
wysokosci na wyodr^bnionym rachunku bankowym.
Budzet na koniec okresu sprawozdawczego zamknqt siQ nadwyzk^, ktora obejmuje m.in: sptatQ
pozyczki, wykup papierow wartosciowych, srodki na przedsi^wziQCia do realizacji w 2022 r.
PRZYCHODY zostaty zrealizowane w 91,4 % planu, ktore obejmujq srodki otrzymane z budzetu
UE w latach poprzednich r., na kontynuacjQ przedsi^wzi^c w 2021 r. Ich realizacja przebiegata
zgodnie z harmonogramem.

ROZCHODY zrealizowano zgodnie z przyj^tym harmonogramem sptat pozyczek, wykup
papierow wartosciowych, oraz udzielono pozyczki dia PKS Ktodzko - tj. 100,0% planu.
Wskaznik sptaty zobowiqzah (Indywiduainy wskaznik zadtuzenia) tj.: sptaty pozyczki, wykup

papierow wartokiowych, kredytow na wyprzedzaj^ce finansowanie dziatah finansowanych ze
srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej okreslony w art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostat spetniony.

2. Wnioski z kontroll z wykonania budzetu za 2021 r.

Komisja pozytywnie ocenia wykonanie dochodow oraz wydatkow, wyniki z polityki
finansowej 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 zewn^trznym i srodkom wtasnym powiatu,
zrealizowane zostaty zadania inwestycyjne, poprawiajqc m.in.: infrastruktur^ drogow^
powiatu, doposazono ZOZ w sprz^t medyczny ratujqcy zycie oraz dokonano modernizacji
pomieszczeh w jednostkach organizacyjnych powiatu.
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. Qpinia blegtego rewidenta: roczne sprawozdanle finansowe na dzien 31.12.2021 r:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Powiatu na dzien
31.12.2021 r. oraz jego wyniku fmansowego i zmian w funduszach za rok obrotowy
zakohczony w tym dniu zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci { „Ustawa o rachunkowosci"- Dz.U. z 2019 r., poz. 351
z pozn. zm.) oraz przyj^tymi zasadami (politykg) rachunkowosci,
- jest zgodne co do formy i tresci z obowiqzuj^cymi Powiat przepisami prawa oraz statutem
Powiatu,

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

Komisja Rewizyjna stwierdza, iz Zarzqd Powiatu wterminie ztozytsprawozdania finansowe {art.
270 ust.l ufp) oraz opiniQ biegtego rewidenta (art.268 ufp).
2. Wnioski z kontroli sprawozdah finansowych za 2021 r.

Po zapoznaniu siQ ze sprawozdaniami finansowymi sporzqdzonymi na dzieri 31.12.2021 r.
omowionymi przez Skarbnika Powiatu i opiniq biegtego rewidenta sprawozdari finansowych
Powiatu Ktodzkiego za 2021 r - Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie
finansowe.

III. OCENA INFORMAGI O STANIE MIENIA POWIATU KtODZKIEGO

1. Informacja o stanle mienia Powiatu Ktodzkiego zostata sporzqdzona za 2021 r obejmuje
informacje o:

• nabywaniu mienia przez Powiat Ktodzki,
• nieruchomosciach powiatu ktodzkiego na dzieh 31 grudnia 2021 r.,
• zbywaniu nieruchomosci w 2021 r.,

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

• wysokosci wptywow osi^ganych przez powiat ze sprzedazy, optat z tytutu trwatego zarz^du,
uzytkowania wieczystego itp. nieruchomosci 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 fmansach pubiicznych art. 267 i opiniuje
pozytywnie przedstawionq informacjQ.
IV. WNIOSKI KONCOWE-STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budzetu Powiatu Ktodzkiego
za 2021 rok (gtosami: 5 za i 1 wstrzvmuiacvm).

2. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sporzgdzenie sprawozdah finansowych
za 2021 rok (gtosami: 5 za i 1 wstrzvmuiacvm).

3. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje ocenQ biegtego rewidenta sprawozdah
finansowych Powiatu Ktodzkiego za 2021 r.(gtosami: 5 za i 1 wstrzvmuiacvm).

4. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje informacja o stanie mienia Powiatu Ktodzkiego
za 2021 r.(gtosami:6 za - iednogtosnie).
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5. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Powiatu Ktodzkiego o udzielenie absolutorium dia
Zarz^du Powiatu za 2021 rok (gtosami: 5 za 1 1 wstrzvmulacvm).

Opinia w petnym brzmieniu zostata przyjQta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wdniu 11 maja
2022 roku - (gtosami: 5 za i 1 wstrzymujqcym).
Podpisy cztonkow Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ktodzkiego :
1. Kuzak Grzegorz - Przewodniczqcy Komisji(-)
2. Karwowski Siawomir- Wiceprzewodniczqcy Komisji(-)
3. Mariusz Borcz-czfonek(-)
4. Hecht Jacek -czfonek (-)

5. Przybyt Jarostaw - czfonek(-)
6. Zieiinski Tadeusz- czfonek(-)

Ad. 5 PrzyjQcie protokotu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroli funkcjonowania
Domu Pomocy Spotecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziatem dIa osob przewlekle psyctiicznie
ctiorych w Scinawce Dolnej w zakresie realizacji zadah statutowycti i regulaminowycti,
finansow,stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznycti, stanu technicznego obiektuinwestycji, remontow w jednostce, warunkow mieszkaniowych oraz aktualnoki
dokumentacji technicznej.
Brak uwag do tresci dokumentow,
Komisja jednogfosnie- 6 gfosami za przyjqia protokof pokontrolny.
Komisja Jednogfosnie- 6 gfosami za przyjqfa sprawozdanie pokontrolne.

Ad. 6 Omowienie wynikow kontroli przeprowadzonych w powiatowych domacti pomocy
spotecznej oraz sformutowanie ewentualnych wnioskow w tym zakresie.

W wyniku dyskusji podsumowuj^cej kontroli w powiatowych domach pomocy spotecznej
Komisja Rewizyjna jednogfosnie- 6 gfosami za przyj^fa wniosek skierowany do Rady Powiatu
Kfodzkiego stanowiqcy zaiecenie pokontrolne z kontroli przeprowadzanych w roku
2021 i 2022 w domach pomocy spofecznej, prowadzonych przez Powiat Kfodzki w Bystrzycy
Kfodzkiej, Podzamku, Jugowie oraz Nowej Rudzie wraz z oddziafem dia osob przewlekle
psychicznie chorych w Scinawce Dolnej, jako podsumowanie prowadzonych kontroli w tych
jednostkach i reakcj^ na wzrastajqce koszty ogrzewania jednostek powiatowych:

"Komisja Rewizyjna rekomenduje dqzenie do kompleksowego przejscia wszystkichjednostek
organizacyjnych Powiatu Kfodzkiego na model ogrzewania niskoemisyjnego. Wpierwszej
kolejnosci biorqc pod uwagq jednostki wykorzystujqce do ogrzewania paliwa stale i olej
opalowy. Komisja wnioskuje, aby powyzsze dzialania opieraly si^ o udzial srodkdw
zeMm^trznych".
Realizacja wniosku- na biezqco.
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Ad. 7 Sprawy rozne:
a) ustalenia daty i tematow koiejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja ustalifa termin koiejnego posiedzenia no 6 czerwca 2022 roku, o godz. 10.00. Tematy
zapianowane:
1. Informacja na temat realizacji wnioskow i zaieceh pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonych przez organy zewn^trzne w 2021 roku.
2. Informacja z dziatalnosci Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku za 2021 rok.
Przewodniczgcy Komisji w wyniku braku daiszych gtosow w dyskusji, zakohczyt posiedzenie
komisji.
Na tym protokot zakohczono.

Protokotowata:

^-Przew^nlcz^cyJ<^isJi

Marta Paprocka

Grzegorz Kuzak
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