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''.n i'i'll:'i'.,łl'.|'i Uchwała NrŻ6/2o2o

Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 9 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w ramowym planie pracy lzby na 2O2O rok

Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowejw Kielcach w składzie:

Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa

Wojciech Czerw, Monika Dębowska - Sołtyk, lwona Kudła, Ewa Midura,

Przewodniczący

Członkowie:

na podstawie art. ]"8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach

obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. zŻ019 r' poz.2137) postanawia:

5r
Dokonać zmiany w załączniku Nr 1,,Plan kontroli na 2020 rok, zatwierdzonego uchwałą Kolegium

Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach Nr 24/2019 zdnia 2O grudnia 201-9 roku poprzez

zmniejszenie liczby l<ontroli problemowych do 5.

s2
Plan kontroli na 2020 rok po dokonanych zmianach przedstawia załącznik do niniejszej uchwały

5s
Uchwała wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia.
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7ałącznik
do Uchwały Nr 2612020

Kolegium Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Kielcach

PLAN KONTROLI NA 2O2O ROK

28A. Kontrolekompleksowe

L. Gmina Chmielnik

2. Gmina Daleszyce

3. Gmina Działoszyce

4. Gmina Kunów

5' Gmina Małogoszcz

6. Gmina Morawica

7. Gmina Osiek

8. Gmina ozarów

9' Gmina Pińczów

10. Gmina Suchedniów

U.. Gmina Bieliny

1Ż. Gmina Czarnocin

13. Gmina Kluczewsko

1"4. Gmina Masłów

15. Gmina Michałów

16. Gmina Mirzec

17 ' Gmina Piekoszów

18. Gmina Rytwiany

19. Gmina Skarżysko Kościelne

20, Gmina Tuczępy

2L' Gmina Waśniów

22. Powiat Buski

23' Powiat Jędrzejowski

24. Powiat Konecki

25. Powiat Opatowski

26. Powiat Ostrowiecki

27. Powiat Pińczowski

28. Powiat Starachowicki

B. Kontrole problemowe 5



UZASADNIENIE

W związku z zaistniałą praktycznie od marca biezącego roku sytuacją epidemiologiczną, znacząco

wpływającą na uwarunkowania przeprowadzania kontroli w jednostkach dokonuje się zmniejszenia

ilości planowanych kontroli problemowych ujętych w planie kontroli lzby na Ż0Ż0 rok z 10 kontroli na

5 kontroli. Przyjęty uchwałą Kolegium Nr Ż4/201'9 plan kontroli kompleksowych na 2oŻ0 rok nie ulega

zmianie, tym samym zostanie zrealizowany obowiązek wynikający z art.7 ust. 1ustawy o

regionalnych izbach obrachunkowych - przeprowadzania, co najmniej raz na cztery lata

kompleksowej kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie od stycznia do dnia 4 listopada 2020 roku, (włącznie) inspektorzy kontroli podjęli łącznie

41 kontroli, z tego 28 kontroli kompleksowych,5 kontroli problemowych oraz dodatkowo 8 kontroli

doraźnych. W aktualnej sytuacji związanej z wejściem w zycie przepisów określonych 5 24a

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z poźn'

zm.) zgodnie z którym praktycznie zdecydowana większość pracowników kontrolowanych jednostek

kierowana jest do pracy zdalnej, tym samym zaistniały stan faktyczny w sposób znaczącY wpływa i ma

istotne przełożenie na termin zakończenia podjętych już iobecnie realizowanych kontroli ale

również konsekwentnie uniemożliwia podjęcie nowych kontroli w okresie bieżącego roku. Nie

bez wpływu na wnioskowane zmiany mają równiez W okresie pandemii regulowane ze

względów profilaktycznych i ostrożnościowych dość istotne ograniczenia W delegowaniu

inspektorów do wyjazdóW W teren. W zaistniałej sytuacji zasadne jest podjęcie wnioskowanych

zmian w planie kontroli lzby na Ż0Ż0 rok.
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