
 `            PROTOKÓŁ Nr  2/2019
posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Nowosądeckiego

w dniu 11 grudnia 2019 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Nowosądeckiego.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego

za 2019 rok.
4. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego

na 2020 rok.
5. Wypracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku.
6. Wypracowanie  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego

na 2020 r. 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Nowak otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 
przybyłych.  

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Monika DZIEDZINA - Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Michał  Nowak przedstawił  porządek  posiedzenia
i poddał go pod głosowanie. 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad 2.

Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Nowak poddał pod głosowanie  protokół Nr 2/2019
z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2019 r. 

Po zapoznaniu się z jego treścią przez członków komisji protokół został przyjęty  jednogłośnie
i podpisany.

Ad 3.

Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego
za 2019 rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Michał  Nowak przedstawił  propozycję  sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok
zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 4. 

Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na
2020 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Nowak przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2020 r. 

Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok został przyjęty
jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5.
Wypracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Michał  Nowak przedstawił  propozycję  sprawozdania
z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w 2019
roku.  Przewodniczący  zwrócił  uwagę  na  wnioski,  jakie  zostały  wypracowane  w  wyniku
przeprowadzonych kontroli, wskazując, że podczas:

 Kontroli  w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach  Zespół kontrolny po zapoznaniu się
z przedstawioną dokumentacją oraz wyjaśnieniami  nie  wniósł  uwag do zakresu objętego
kontrolą. Zdaniem  Zespołu  Kontrolnego jednostka  jest  prowadzona  w  sposób  zgodny
z zadaniami statutowymi. Zespół Kontrolny  pozytywnie ocenił działania Pana Dyrektora
Mariusza Popieli, który w widoczny sposób rozwija działalność Domu Pomocy Społecznej
w Zbyszycach.   Budynek  jest  dostosowany  do  potrzeb użytkowników,  istnieje  jednak
potrzeba budowy oczyszczalni ścieków. Po zapoznaniu się z informacją Dyrektora DPS dot.
stanu  technicznego  obecnej  oczyszczalni  ścieków,  Zespół  Kontrolny wniósł  do  Zarządu
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Powiatu  Nowosądeckiego  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  na  wykonanie
przedmiotowej inwestycji. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

 Kontroli  w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu  Zespół
Kontrolny po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz wyjaśnieniami nie wniósł
uwag  do  zakresu  objętego  kontrolą.  Zdaniem  Zespołu  Kontrolnego jednostka  jest
prowadzona w sposób zgodny z  zadaniami  statutowymi. Zespół  Kontrolny  pozytywnie
ocenił działania dyrekcji placówki. Podczas kontroli poruszono kwestię czasu, jaki zajmuje
wydawanie opinii oraz  orzeczeń przez zespoły orzekające. Wyrażono prośbę do dyrekcji
o jak  najszybszą  realizację  spraw,  zwłaszcza  w  przypadku  złożenia  wniosku  (w okresie
wakacyjnym) o wydanie orzeczenia lub opinii dotyczącej objęcia dziecka/ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.  Tak,  aby  przedszkole  bądź  szkoła  miała  możliwość
zapewnienia  dziecku/uczniowi  zalecanych  metod  i form  wsparcia  od  początku  roku
szkolnego.

 Kontroli  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Jana  Pawła  II
w Krynicy-Zdroju Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz
wyjaśnieniami  nie  wniósł  uwag  do  zakresu  objętego  kontrolą.  Zdaniem  Zespołu
Kontrolnego jednostka jest prowadzona w sposób zgodny z zadaniami statutowymi. Zespół
Kontrolny   pozytywnie  ocenił  działania  dyrekcji  placówki.  Jednakże  Zespół  kontrolny
przychyla  się  do  wniosku dyrekcji  szkoły o  podjęcie  następujących  działań  związanych
z: modernizacją  kotłowni,  termomodernizacją  budynku,  odwodnieniem  terenu  szkoły,
odwodnieniem  boisk,  oddzieleniem  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  od  części
szkolnej,  zatrudnieniem pracownika obsługi.  W związku z powyższym Zespół Kontrolny
wniósł  do  Zarządu Powiatu  Nowosądeckiego o zabezpieczenie  środków finansowych na
wykonanie powyższych działań. W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowo-
sądeckiego za 20169 rok zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 6.
Wypracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 20220 r.

Komisja Rewizyjna dokonała wypracowania planu kontroli  Komisji  na 2020 rok, który stanowi
załącznik  do protokołu.

Ad 7/8.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Michał  Nowak podziękował  wszystkim  za  przybycie
i zamknął posiedzenie.

         

                      Przewodniczący
               Komisji Rewizyjnej RPN

                      Michał NOWAK
Protokołowała: Monika Pasiut
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