Protokół Nr 31/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 maja 2021 r.

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych posiedzenie Komisji odbyło się w zdalnym trybie
obradowania.
Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
zwanej w dalszej treści protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz osoby
uczestniczące w jej posiedzeniu.
Przewodnicząca stwierdziła, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 Członków Komisji, co
oznacza, że jest wymagane quorum.
Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie autopoprawki wystąpienia pokontrolnego z ,,Kontroli działalności Powiatowego Urzędu
Pracy za 2020 r. w zakresie dotacji przyznanych podmiotom gospodarczym w związku z epidemią
COVID-19”.
4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia
Ad. 3. Przyjęcie autopoprawki wystąpienia pokontrolnego z ,,Kontroli działalności Powiatowego
Urzędu Pracy za 2020 r. w zakresie dotacji przyznanych podmiotom gospodarczym w związku
z epidemią COVID-19”.
Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w wystąpieniu pokontrolnym
wkradł się błąd, pozostało zdanie z wystąpienia pokontrolnego z poprzedniego miesiąca dot. osoby która
udzielała informacji Zespołowi Kontrolnemu: jest ,,Zespół kontrolny zapoznał się z materiałami
dostarczonymi przez Panią Anetę Samotus, Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami, która odpowiadała na pytania Zespołu Kontrolnego”, winno być: ,,Zespół kontrolny
zapoznał się z materiałami dostarczonymi przez Panią Grażynę Klimko, Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Prudniku, która wraz z pracownikami PUP w Prudniku odpowiadała na pytania Zespołu
Kontrolnego”.
Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy jest to jedyna rzecz, która zostanie skorygowana.
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Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że tak.
Pan Mirosław Czupkiewicz – nie rozumie w jakim celu Komisja się spotkała w trybie nadzwyczajnie
pilnym.
Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że w celu, aby uchwała została przedstawiona poprawnie na
sesji. Komisja skieruje autopoprawkę wystąpienia pokontrolnego.
Pan Mirosław Czupkiewicz – wydaje mu się, że spotkanie Komisji jest bezzasadne. Jeżeli Rada
proceduje projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego, to wystarczy, że
Przewodnicząca wstanie na sesji i poinformuje, że w uzasadnieniu do uchwały wystąpił błąd.
Pani Agnieszka Zagórska – zwróciła uwagę, że wystąpienie pokontrolne jest z błędami, więc aby to
wyprostować i poprawić błędy, należy zrobić autopoprawkę projektu uchwały.
Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że wielokrotnie Radni głosuję uchwałę, gdy na sesji ktoś
wnosi o zmianę.
Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że to nie jest uchwała Zarządu, tylko jest to projekt uchwały
Komisji i to Komisja musi wnieść o autopoprawkę.
Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że projekt uchwały nie podlega zmianie, tylko uzasadnienie.
Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że jest to załącznik, a załącznik jest integralną częścią uchwały.
Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie autopoprawkę
załącznika do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.(druk nr 334), którą
przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”.
Ad. 4. Sprawy różne
Na posiedzeniu nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena
Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

....……………………

……………………………….

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Natalia Świczewska

Bożena Wróblewska
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