
UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2018

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz § 81 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 2981) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
z działalności w roku 2018. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Przepisy art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nakładają na 
komisje rady obowiązek przedkładania radzie sprawozdań z działalności. Ponadto, zgodnie z § 
81 ust. 1 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 2018 r. Komisja Rewizyjna przedstawia 
Radzie do dnia 30 stycznia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
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 Załącznik  

 do uchwały Nr IV/29/2019 

 Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

 z dnia 25 stycznia 2019 r. 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powiatu Jeleniogórskiego 

z działalności w roku 2018 
 

Stosownie do zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995) komisje przedkładają radzie sprawozdania 

z działalności oraz, zgodnie z § 81 ust. 1 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 

2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 2981) Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim w terminie do 30 stycznia. 

Realizując plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty uchwałą Nr XLI/212/2017 

z dnia 20 grudnia 2017 r. Komisja odbyła 9 posiedzeń w następujących terminach: 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

• 24 stycznia • 28 maja • 5 lipca • 26 października 

 • 29 maja • 12 września  

 • 18 czerwca • 26 września  

 • 28 czerwca 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok zakładał przeprowadzenie następujących 

kontroli: 

pkt 1. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w zakresie wydatkowania 

środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2017 

(I kwartał). 

pkt 2. Kontrola Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach w zakresie 

realizacji zadań statutowych, stanu zatrudnienia oraz wydatkowania środków finansowych 

przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2017 (I kwartał). 

pkt 3. Kontrola terminowości wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Architektury, 

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w roku 2017 (I kwartał). 

 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła wszystkie z zaplanowanych Kontroli zgodnie z planem: 

Ad. pkt 1. - Kontrolę Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w zakresie wydatkowania 

środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2017 

przeprowadzono w siedzibie Kontrolowanego dnia 5 lutego 2018 r. Z kontroli sporządzono 

protokół Nr 1/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, który nie zawierał wniosków ani zaleceń 

pokontrolnych. Nie było wystąpień pokontrolnych. 

Ad. pkt 2. - Kontrolę Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach 

w zakresie realizacji zadań statutowych, stanu zatrudnienia oraz wydatkowania środków 
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finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2017 przeprowadzono 

w siedzibie Kontrolowanego dnia 29 lutego 2018 r. Z kontroli sporządzono protokół Nr 2/2018 

z dnia 27 marca 2018 roku, który nie zawierał wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Protokół 

zawierał rekomendację zatrudnienia w Placówce drugiego logopedy. Nie było wystąpień 

pokontrolnych 

Ad. pkt 3. - Kontrolę terminowości wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale 

Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w roku 2017 przeprowadzono 

w siedzibie Kontrolowanego dnia 26 lutego 2018 r. Z kontroli sporządzono protokół Nr 3/2018 

z dnia 27 marca 2018 roku, który nie zawierał wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Nie było 

wystąpień pokontrolnych 

Wszystkie zaplanowane i przeprowadzone kontrole, ich wyniki i zagadnienia z nimi 

związane zostały omówione na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Protokoły z kontroli 

przeprowadzonych przez zespoły kontrolne zostały przedłożone Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego, Staroście oraz Komisji Rewizyjnej. W związku z brakiem zaleceń 

pokontrolnych Komisja Rewizyjna nie przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia 

projektów wystąpień pokontrolnych zawierających opinie, oceny, zalecenia i wnioski. 

W 2018 roku Komisja wydawała opinie, formułowała wnioski w bieżących sprawach 

Powiatu, wydała opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

Komisja zajmowała się rozpatrywaniem skarg, których do Rady Powiatu w 2018 roku 

wpłynęło 6, z których Komisja Rewizyjna rozpatrzyła 5. Jedna skarga wpłynęła do Biura Rady 

Powiatu dnia 21.11.2018 r, kiedy Komisja Rewizyjna V kadencji zakończyła swoją działalność. 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa rozpatrzeniem tej skargi zajęła się Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji powołana w VI kadencji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

Wynikiem rozpatrzenia skarg były uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego: 

Nr XLVIII/238/2018 z dnia 28.06.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (skarga nr 1); 

Nr XLVIII/239/2018 z dnia 28.06.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (skarga nr 2); 

Nr XLIX/249/2018 z dnia 27.07.2018 sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego 

Urzędu Pracy w Jeleniej Górze (skarga nr 3); 

Nr L/257/2018 z dnia 01.10.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu 

Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (skarga nr 4). 

Skarga nr 5 mieszkańców ulicy Spacerowej w Ścięgnach nie została rozstrzygnięta w formie 

uchwały. Do mieszkańców zostało wysłane pismo Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

zawierające bieżący stan rozpatrywania sprawy wniesionej w skardze. 

W 2018 roku zrealizowano, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej zagadnienia 

dotyczące w szczególności rozpatrzenia i oceny sprawozdań za 2017 rok, tj.: 

 - rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok; 

 - finansowego Powiatu Jeleniogórskiego; 
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 - informacji o stanie mienia komunalnego; 

Po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii stałych komisji Rady 

Powiatu oraz po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego 

za 2017 rok wraz z objaśnieniami Komisja sformułowała i przyjęła stanowisko (Nr 604/2018 

z dnia 28.05.2018 r.) oraz wniosek, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

we Wrocławiu i Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. W swoim stanowisku Komisja pozytywnie 

oceniła wykonanie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2017, co znalazło 

odzwierciedlenie na Sesji w dniu 29 czerwca 2018 r., gdy Rada Powiatu podjęła uchwałę 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok. 

W ciągu roku komisja zaopiniowała także: 

 - kilkakrotnie wieloletnią prognozę finansową; 

 - kilkakrotnie budżet Powiatu Jeleniogórskiego na rok bieżący oraz przyszły; 

 - sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu i form współpracy Powiatu 

Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku 

oraz Program i formy współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2018 roku; 

 - planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2019 rok; 

Komisja analizowała i rozpatrzyła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

jeleniogórskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

za pierwsze półrocze 2018 roku. Komisja sformułowała swój plan pracy na 2019 rok, który 

został przyjęty uchwałą Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
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