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Na Podstawie § 20 ust. 4 Statutu Powiatu Brzeskiego stanowiące go załącznik do uchrvały
NrYll2l99 RadY Porv-iafu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 1999 t. w sprawie uchwalenia Statutu po_

wiatuBrzeskiego (Dz.LIrz. Woj. Op. z2008 r. Nr 81, poz.2007 orazz2009 r.Nr 58, poz. 960), ocl-

Powiadaiąc na Pana interPelację dotyczącą kontroli gospodarki finarrsowej orćź gospodarstwa

Pomocniczego, złozoną 2l rnarca 2013 r. na sesji Rady Powiatu Brzeskiego, a przekazanąStaroście
Powiatu Brzeskiego pisemnie 26 nlarca}}I3 t., informuję, co następuje.

W sPrawie interPelacji o udostępnienie rłyników przeprowadzonych kontroli gospoclarki fi-
nansowej w 2012 r'. rv Pclr.viecie Brzeskim (RP.0003,6.20t3), przypominam, że w dniu 8 lutego
2al3 r. u Sekrętarza Powiatu Brzeskiego została Panu udostęprriona clokumentacja z jednej kontroli
gosPodarki finansołvej, jaką przeprowatlzono w 2012 r., tj. w postaci protokołu kontroli Zakłńu
UbezPieczeń SPołecznych Oddziału r.v Opolu z zakłesu przekazywanych do ZUS składek i zgło-
szeń; ustalarria, w-łPłacania i rczliczania śrviadczeń; opracowyrłania rvnioskólv o śrł4adczenia; rł-y_

stawiarria zaŚrviadczeri lub zgłaszania danych dla celów ńezpieczeń społecznvch
(OR,17I0,I1.20I2 z 19.12.2012), jednakże złezygnorł-ał Pan z wglądu w ten protokół, Jeżeli clalej
oczekuje Pan nroŻliwo Ści zaPoznarria się z tą dokurnentacją proszę o umówienie termirru lviz7ty
z Sekretarzem Powiatu Brzeskiego.

W sPrawie rvniosku o udostępnienie irrformacji publicznej w postaci cźerech dokurnentów
z',viązanYch z likwidacją gospodarstrva pomocniczego (OR.l43 I"29.20l2) w załączeniu przesyłam
kserokopie wnioskolvanych wcześniej dokumentórv:

I) zarządzenia Nr 30l20I0 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 lvrześni a2OtOr". rv sprarłie li-
kwidacji gosPodarst\ĄIa polnocniczego przy Starostwie Powiatowym w Brzegu - 

powiatorve-

-l l2-



go ZakJadtl Obsługi Inwestycji Starostwa Powiatorłrgo w Brzegu;

2) bilansu gospodarstwa pomocniczego jednostki budZetowej gospodarstwa pomocniczego jed-

nostki budzetowej (Powiatowego Zakładu Obsługi Inrvesiycji Starostwa Powiatowego

w Brzegu) sporzldz.ony na dzięń 31 grudnia 2010 r.;

3) wykazu zobowiązńzlikwidowanegoPZOI (pismo B.2510.n.28.20l1.IP z22.02.20ll);

4) sprawozdania roczne Rb-31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

w 2010 t. przezPowiatowe go Zakła&lobsługilńwe,st 'ycJi SńostWaPowiatowego w Brzegu.

Otrzymują
1) adresat;

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego (do wiadomości) + Biuro Rady Powiatu (ad acta);

WydziałOtganizacyjno-Prawny (kopia Bc stosownie do § 9 ust. 2 instrukcji kancelaryinej).
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