Krapkowice, dnia 09 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Krapkowickiego za rok 2021

Zgodnie z Planem Pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na rok 2021, przyjętego
na Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 28 stycznia 2021 r. (Uchwała
Nr XX/169/2021) i zmianie planu przyjętej na Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego
w dniu 9 grudnia 2021 r. (Uchwała Nr XXVI/204/2021), przedkładamy sprawozdanie
z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za rok 2021.
Na podstawie zapisów §23 Statutu Powiatu Krapkowickiego przyjętego Uchwałą
Nr III/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Krapkowickiego
(Dz. U. Woj. Opols. z 2018 r,. poz. 3657) oraz zgodnie z Plan Kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2021 rok przyjęty na Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu
28 stycznia 2019 r. (Uchwała Nr XX/169/2021) i zmianie planu przyjętej na Sesji
Rady Powiatu Krapkowickiego w dniu 9 grudnia 2021 r. (Uchwała Nr
XXVI/204/2021), informujemy, że w 2021 roku odbyły się 3 kontrole:
1) Kontrola wydatkowania środków finansowych przez placówki oświatowe
na doraźne zastępstwa nauczycieli w latach 2019 i 2020.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że wszystkie
zastępstwa doraźne realizowane są zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
Najwięcej zastępstw doraźnych realizowanych jest w ZSS w Krapkowicach, wynika
to ze specyfiki pracy szkoły i w związku z tym ponoszone są największe środki
finansowe. Ilość zastępstw realizowanych zgodnie z kwalifikacjami rozumianymi
np. nauczyciel matematyki realizuje lekcję matematyki za nauczyciela nieobecnego
i posiada do nauczania tego przedmiotu uprawnienia jest marginalnie mało, gdyż
w szkołach nie ma kilku nauczycieli do nauczania tego samego przedmiotu,
a większość nauczycieli pracuje również w innych szkołach. Jeżeli są to realizują
lekcje wychowawcze bądź swoje lekcje w tym czasie. Zaleceń pokontrolnych nie
wydano.
2) Kontrola wydatkowania środków finansowych przez placówki oświatowe
na okresowy przegląd instalacji elektrycznych w latach 2019-2020.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził,
że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach wprowadzona została praktyka,
iż poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne powiatu, w ramach Wydziału
Usług Wspólnych, składają zapotrzebowania do Wydziału Inwestycji i Mienia,
który dokonuje rozeznania rynku drogą mailową, telefoniczną czy pisemną
z dostawcami i usługodawcami, a następnie dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej. W procedurze wyboru firmy, która wykona przegląd instalacji
elektrycznej, stosuje się kryterium ceny 100 %. Propozycję wyboru Wykonawcy,
na podstawie rankingu ofert, przedstawia się kierownikowi zamawiającego
(dyrektorowi szkoły/jednostki), który na tej podstawie przygotowuje zamówienie
do wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W związku z przeprowadzoną
kontrolą zaleceń pokontrolnych nie wydano.
3) Kontrola wydatków poniesionych na drogi powiatu krapkowickiego
w latach 2019-2020.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny stwierdził,
że podstawowe przeglądy dróg wykonywane są każdego roku a rozszerzone co 5 lat.
Dzięki nim można nadzorować stan dróg i decydować o kolejności i napraw
(częściowych lub całościowych). Przy wyborze dróg do przebudowy oprócz ich
zużycia i strategiczności, niezwykle ważna jest partycypacja gminy w kosztach i
dofinansowania z innych źródeł. Wydatki na drogi powiatowe w poszczególnych
gminach kształtowały się następująco: Gmina Krapkowice : 642 513,49zł , Gmina
Zdzieszowice : 1 295 971,74zł , Gmina Gogolin : 7 914 637,62 , Gmina Walce : 954
131,99zł , Gmina Strzeleczki : 788 070,07zł.

Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń w trybie hybrydowym :


15 lutego 2021 roku. Przygotowanie założeń do kontroli wydatkowania
środków finansowych przez placówki oświatowe na doraźne zastępstwa
nauczycieli w roku 2019 i 2020.



30 marca, 8 kwietnia i 13 kwietnia 2021 roku. Kontrola wydatkowania
środków finansowych przez placówki oświatowe na doraźne zastępstwa
nauczycieli w latach 2019 i 2020.



6 maja i 10 maja 2021 roku w związku z analizą i zaopiniowaniem:

1. Analiza Uchwały Nr 991/2021 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 marca

2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
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Powiatu Krapkowickiego za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia –
zaopiniowanie uchwały.
2. Zapoznanie się z treścią Uchwały 125/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok.
3. Analiza Uchwały Nr 1022/2021 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 maja

2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok –
zaopiniowanie uchwały, przedstawienie uchwały nastąpiło 10.05.2021r.
4. Podjęcie Uchwały Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
Posiedzenie odbyło się z udziałem Pani Ilony Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu.
Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, ich analizie oraz po zapoznaniu
się z wyjaśnieniami Skarbnika w związku pozytywnym zaopiniowaniem wykonania
budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2020 rok, Komisja Rewizyjna postanowiła
wnieść do Rady Powiatu Krapkowickiego Uchwałę nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego z wykonania budżetu
za 2020 rok wraz z uzasadnieniem. Uchwała została podjęta jednomyślnie (4 głosy
,,za”) w głosowaniu jawnym.

 17 maja 2021 roku. Przygotowanie założeń do kontroli wydatkowania
środków finansowych przez placówki oświatowe na okresowe przeglądy
instalacji elektrycznych w latach 2019/2020


9 czerwca i 15 czerwca 2021 roku. Kontrola wydatkowania środków
finansowych przez placówki oświatowe na okresowy przegląd instalacji
elektrycznych w latach 2019-2020.



27 września 2021 roku. Przygotowanie założeń do kontroli wydatków
poniesionych na drogi powiatu krapkowickiego w latach 2019-2020



18 października i 9 listopada. Kontrola wydatków poniesionych na drogi
powiatu krapkowickiego w latach 2019-2020
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Protokoły pokontrolne z zakresu przeprowadzonych kontroli oraz z ww. posiedzeń
Komisji Rewizyjnej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.
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