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BRZ.0012.1.1.2013 

 

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej w 2012 roku 

 

Na podstawie § 48 pkt 1 Statutu Rady Powiatu Wodzisławskiego Komisja Rewizyjna 

przedstawia sprawozdanie z realizacji kontroli w 2012 roku. Zgodnie z przyjętym 

planem kontroli na 2012 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole: 

 

16.02.2012 r. – 31.03.2012 r. – przeprowadzono kontrolę w Wydziale Infrastruktury 

Technicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie realizacji 

remontów i inwestycji w 2011 roku. Zastosowano metodę wyrywkową kontroli 

poprzez dokładną analizę niektórych dokumentów, a także ustnych wyjaśnień 

przedstawionych przez Naczelnika Wydziału dotyczących zagadnień z zakresu 

kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie stwierdzono nieprawidłowości                               

z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia pokontrolnego. 

 

19.04.2012 r. – 30.06.2012 r. – przeprowadzono kontrolę w Domu Pomocy 

Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach w zakresie działań statutowych 

Jednostki. Zastosowano metodę wyrywkową kontroli poprzez dokładną analizę 

niektórych dokumentów w jednostce, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych 

przez Z–cę Dyrektora Jednostki oraz pracowników dotyczących zagadnień z zakresu 

kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny oraz zapoznano się z uwagami Z- cy Dyrektora 

do protokołu. Na tej podstawie sformułowano wystąpienie pokontrolne. Dyrektor 

kontrolowanej Jednostki odniósł się do wystąpienia pokontrolnego. Komisja 

Rewizyjna przekazała wystąpienie pokontrolne Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Wodzisławskiego, który wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przyjęcia 

wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana 

Pawła II w Gorzycach oraz złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach 

wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanej 

Jednostce. Zawiadomienie zostało złożone zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu 



przez Przewodniczącego Rady Powiatu do Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej                              

w Katowicach. Natomiast wnioski i zalecenia ujęte w uchwale zostały wdrożone do 

dnia 31 grudnia 2012 roku zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora 

Jednostki w piśmie z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

 

25.04.2012 r. – przeprowadzono kontrolę wykonania budżetu Powiatu za 2011 r. 

dokonaną poprzez analizę dokumentów przygotowanych przez Skarbnika oraz 

udzielanych przez niego ustnych. 

 

30.05.2012 r. – przeprowadzono analizę sprawozdania finansowego wraz z opinią 

biegłego rewidenta za 2011 r. dokonaną poprzez zapoznanie się z dokumentami 

przygotowanymi przez Skarbnika oraz udzielanymi przez niego ustnymi 

wyjaśnieniami. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi 

Powiatu absolutorium za 2011 rok. 

 

26.09.2012 r. – 30.11.2012 r. przeprowadzono kontrolę w Biurze Zamówień 

Publicznych Starostwa Powiatowego w zakresie prowadzenia przetargów. 

Zastosowano metodę wyrywkową kontroli poprzez dokładną analizę niektórych 

dokumentów, a także ustnych wyjaśnień przedstawionych przez Kierownika Biura 

dotyczących zagadnień z zakresu kontroli. Przyjęto protokół pokontrolny, nie 

stwierdzono nieprawidłowości z kontrolowanego zakresu, odstąpiono od wystąpienia 

pokontrolnego. 

 

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała analizy wykonania budżetu Powiatu za                            

I kwartał 2012 roku oraz z wykonania tegoż budżetu za I półrocze 2012 roku. 

 

Przewodniczący Komisji 

    

   Jarosław Szczęsny 


