
 

PROTOKÓŁ Nr 1/2019 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 16 maja 2019 r. 
 
 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

3. Rozpatrzenie: 

a) sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego wraz z opinią z badania 

sprawozdania przez biegłego rewidenta, 

b) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r. wraz  

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu, 

c) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Wypracowanie wniosku do Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie absolutorium  dla  

Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Komisji Michał Nowak otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

 

W posiedzeniu brało udział 4 Członków Komisji oraz Starosta Nowosądecki 

Marek Kwiatkowski, Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek, Sekretarz Powiatu 

Nowosądeckiego Monika Dziedzina. 

 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Michał Nowak przedstawił porządek, wobec braku wniosków 

Przewodniczący poddał porządek pod głosowanie. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Michał Nowak przedstawił protokół z poprzedniej Komisji 

Rewizyjnej RPN. 

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty. 

 

 

 

 

 



Ad 3. 

Rozpatrzenie:  

 sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego wraz z opinią z badania 

sprawozdania przez biegłego rewidenta, 

 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r. wraz  

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu 

 informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Nowosądeckiego dokonała rozpatrzenia: 

 sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o tym sprawozdaniu, 

 informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego,  

 sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2018 sporządzonym przez niezależnego biegłego 

rewidenta - Kancelarię Biegłego Rewidenta mgr Janina Przytuła – Wrońska 

z Krakowa. 

Komisja stwierdziła, że: 

 plan dochodów - gdzie ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2018 rok,  

po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości 152.522.121 zł, 

zrealizowany został w kwocie 156.882.296,49 zł, co stanowi 102,9 % wykonania 

planu, 

 wydatki budżetowe w roku 2018 zostały wykonane w wysokości 154.769.958,54 zł,  

co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 159.094.898 zł, stanowi 97,3% 

wykonania planu, 

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Nowosądeckiego dokonała także analizy wyniku 

budżetu i stwierdziła, że w 2018 roku wystąpiła nadwyżka, tj. dodatnia różnica 

pomiędzy uzyskanymi dochodami oraz zrealizowanymi wydatkami w kwocie 

2.112.337,95 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 8.352.870,47 zł. Analizę 

przeprowadzono pod kątem rzetelności sporządzonej sprawozdawczości finansowej 

z wykonania budżetu za 2018 rok oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdania 

opisowego z wykonania budżetu i zadań Powiatu w 2018 roku.  

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Nowosądeckiego kontrolą objęła dowody źródłowe 

dotyczące  dochodów i wydatków budżetowych oraz dane zawarte w sprawozdaniu 

opisowym z wykonania budżetu i sprawozdaniach statystycznych. Analizę 

przeprowadzono pod kątem celowości ponoszenia wydatków, rzetelności 

i gospodarności. 

 Ponadto na podstawie sprawozdań i związanej z nimi dokumentacji źródłowej 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykazane w nich dane dotyczące planowanej 

i wykonywanej wielkości budżetu Powiatu Nowosądeckiego w zakresie dochodów 

i wydatków w sumach ogólnych są zgodne z postanowieniami Rady Powiatu 

Nowosądeckiego oraz Zarządu Powiatu, wyrażonymi w podjętych w 2018 r. 

uchwałach w sprawie zmian budżetu (8 uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego oraz zmian w uchwale 

budżetowej oraz 46 uchwał Zarządu Powiatu Nowosądeckiego  

w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok). 

 

 

 

 



Ad 4. 

Przewodniczący Komisji Michał Nowak przedstawił projekt uchwały Komisji Rewizyjnej 

RPN w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok. 

 

W projekcie uchwały Komisja Rewizyjna, po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania  

budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r., występuje do Rady Powiatu Nowosądeckiego  

z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 r.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie 

Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 

2018 rok pod głosowanie:   

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Uchwała Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  

16 maja 2019 r., została skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej Oddział  

w Nowym Sączu oraz zgodnie z art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

  

Ad 5/6 

Przewodniczący Komisji Michał Nowak podziękował zebranym za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej RPN 

 

 

Michał Nowak 

 
Protokołowała: 

Monika Pasiut 

 

 

 


