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 Protokół Nr 36/2020 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 25 listopada 2021 r. 

 

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 na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji 

uczestniczy 5 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.  

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu 

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r. 

5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół  

Nr 35/2021 z posiedzenia z dnia 28.10.2021 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r. 

Zgodnie z § 39 Statutu Powiatu Prudnickiego podstawową formą działania Komisji Rewizyjnej są 

kontrole ujęte w rocznym Planie Pracy.  

Projekt Planu Pracy po jego przyjęciu Komisja Rewizyjna przedstawi Radzie Powiatu do dnia  

30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do przygotowany przez nią Plan Pracy Komisji został 

rozesłany do członków Komisji drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca Komisji odczytała przygotowany przez siebie Plan pracy Komisji na 2022 r., który jest 

następujący: 
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1. STYCZEŃ 1. Kontrola zagospodarowania i wykorzystania obiektów 

podległych PCPR oraz ich analiza finansowa .  

2. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli 

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II 

półroczu 2021 r. 

3. Sprawy bieżące 

2. LUTY 1. Kontrola działalności Biura Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w 2021 roku 

2. Sprawy bieżące 
3. MARZEC 1. Kontrola realizacji umów dotyczących transportu 

publicznego współfinansowanego przez Powiat 

Prudnicki  w 2021r. 
2. Sprawy bieżące 

4. KWIECIEŃ 1. Zapoznanie się z kontrolami prowadzonymi przez 

Biuro Skarg i Kontroli Starostwa Powiatowego w 

bieżącym roku. 

2. Zapoznanie się z tematyką skarg i wniosków jakie 

wpłynęły do Starostwa Powiatowego w bieżącym roku. 
3. Sprawy bieżące 

5. MAJ 1. Omówienie Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu 

Prudnickiego za 2021 r. wraz z opinią RIO o tym 

sprawozdaniu. 
3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Prudnickiego. 
4. Sprawy bieżące 

6. CZERWIEC 1. Kontrola w zakresie udzielonych w 2021r. dotacji z 

budżetu powiatu na zadania upowszechniania kultury i 

sportu. 
2. Sprawy bieżące 

7. SIERPIEŃ 1. Kontrola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Prudniku pod kątem wydawania opinii i orzeczeń . 

2. Przyjęcie informacji przez Radę Powiatu w Prudniku o 

wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję 

Rewizyjną w I półroczu 2021 r. 

3. Sprawy bieżące 
8. WRZESIEŃ  1. Kontrola badania  i wydania orzeczeń  przez  

Powiatowy  Zespół ds.  Orzekania o 

niepełnosprawności za rok 2021. 

2. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu 

Prudnickiego za I półrocze 2022 r. 

3. Wnioski Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na 

rok 2022. 

4. Sprawy bieżące 
9. PAŹDZIERNIK 1. Informacja o zrealizowanych lub realizowanych 

pracach remontowych w Prudnickim Centrum 

Medycznym S.A. w Prudniku w 2021 r. oraz I połowie 

2022 r.,  
2. Sprawy bieżące 

10. LISTOPAD 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok 

2. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2023 rok. 

3. Sprawy bieżące 
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11. GRUDZIEŃ 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2023 rok 

2. Sprawy bieżące 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła propozycje Pana Mirosława Czupkiewicza do Planu 

Pracy Komisji na 2022 r. Każda propozycja została dokładnie omówiona i poddana pod głosowanie: 

Propozycje Pana Mirosława Czupkiewicza: 

- w miesiącu styczniu:  

Kontrola działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie w zakresie 

przestrzegania standardów. 

Przewodnicząca Komisji poddała propozycję pod głosowanie. Komisja przyjęła propozycję 

,,jednogłośnie”. 

- w miesiącu lutym:  

Kontrola działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2021 roku w zakresie prowadzenia 

ewidencji przyjmowanych i realizowanych spraw. 

Komisja ,,jednogłośnie” przychyliła się do propozycji Pana Mirosława Czupkiewicz  

- w miesiącu marcu: 

Wykreślenie słowa ,,umów”. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto ,,jednogłośnie”. 

- w miesiącu kwietniu: 

Informacja o Stowarzyszeniach i Związkach, w których Powiat Prudnicki jest członkiem. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto ,,jednogłośnie”. 

- w miesiącu sierpniu: 

Wykreślenie punktu ,,1. Kontrola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku pod kątem 

wydawania opinii i orzeczeń”. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto ,,jednogłośnie”. 

- w miesiącu wrześniu: 

Wykreślenie punktu ,,1. Kontrola badania  i wydania orzeczeń  przez  Powiatowy  Zespół ds.  Orzekania 

o niepełnosprawności za rok 2021.” i dopisanie ,,1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.”. 



Strona 4 z 6 
 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto ,,jednogłośnie”. 

- w miesiącu październiku: 

Zamiana punktu ,,1. Informacja o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych  

w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku w 2021 r. oraz I połowie 2022 r., na punkt  

,,1. Kontrola realizacji umowy w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz Powiatu Prudnickiego  

w 2021 r.” 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto ,,jednogłośnie”. 

Komisja ustaliła następujący projekt Planu Pracy Komisji na 2022 r. 

1. STYCZEŃ 1. Kontrola działalności placówki opiekuńczo – 

wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie  

w zakresie przestrzegania standardów. 

2. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli 

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną  

w II półroczu 2021 r. 

3. Sprawy bieżące 

2. LUTY 1.  Kontrola działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w 2021 roku w zakresie prowadzenia 

ewidencji przyjmowanych i realizowanych spraw. 

2. Sprawy bieżące 
3. MARZEC 1. Kontrola realizacji transportu publicznego 

współfinansowanego przez Powiat Prudnicki  

w 2021 r. 
2. Sprawy bieżące 

4. KWIECIEŃ 1. Informacja o Stowarzyszeniach i Związkach, w których 

Powiat Prudnicki jest członkiem. 
2. Sprawy bieżące 

5. MAJ 1. Omówienie Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu 

Prudnickiego za 2021 r. wraz z opinią RIO o tym 

sprawozdaniu. 
3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Prudnickiego. 
4. Sprawy bieżące 

6. CZERWIEC 1. Kontrola w zakresie udzielonych w 2021r. dotacji z 

budżetu powiatu na zadania upowszechniania kultury i 

sportu. 
2. Sprawy bieżące 

7. SIERPIEŃ 1. Przyjęcie informacji przez Radę Powiatu w Prudniku o 

wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję 

Rewizyjną w I półroczu 2022 r. 

2. Sprawy bieżące 
8. WRZESIEŃ  1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze 2022 r. 

2. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu 

Prudnickiego za I półrocze 2022 r. 

3. Wnioski Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na rok 

2023. 

4. Sprawy bieżące 
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9. PAŹDZIERNIK 1. Kontrola realizacji umowy w zakresie świadczenia usług 

prawnych na rzecz Powiatu Prudnickiego w 2021 r. 
2. Sprawy bieżące 

10. LISTOPAD 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok 

2. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2023 rok. 

3. Sprawy bieżące 

11. GRUDZIEŃ 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2023 rok 

2. Sprawy bieżące 

 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie Projekt planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad.5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przedstawienia projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. Poinformowała, że  ustala się 

dochody budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 66.630.845 zł., w tym: dochody bieżące  

w wysokości 62.159.779 zł.; dochody majątkowe w wysokości 4.471.066 zł.; dochody związane  

z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 

8.276.316 zł.; dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł. Ustala się wydatki 

budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 69.932.265 zł., w tym: wydatki bieżące  

w wysokości 60.690.377 zł.; wydatki majątkowe w wysokości 9.241.888 zł.; wydatki związane  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 

8.276.316 zł.; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł.; zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych 

w wysokości 74.748 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 597.220 zł. Ustala się rezerwę celową na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000 zł. i rezerwę ogólną  

w kwocie 85.000 zł. Skarbnik przypomniała tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, który 

szczegółowo określa uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r.  

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego. Komisje 

Rady będą miały możliwość przedstawienia na piśmie opinii i wniosków dotyczących zmian do projektu 

budżetu. W przypadku wystąpienia takich wniosków/opinii, Komisja Budżetu (…) przygotuje zbiorczą 

opinię, którą przedłoży Zarządowi Powiatu, zgodnie z cyt. uchwałą Zarząd Powiatu zapoznaje się  

z opinią i rozpatruje wniesione poprawki. 
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Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że ma wątpliwości, jak głosować nad projektem uchwały  

w sprawie zmian budżetu na ten rok, który zostanie wprowadzony na sesji, ze względu na zapis 

dotyczący diet. Uważa, że wprowadzenie tak wysokiej kwoty do budżetu jest niezasadne, ponieważ 

nawet jeżeli mieliby prowadzić rozmowy nt. ustalenia wysokości diet, to będą one prowadzone  

w grudniu.  

Pani Larysa Zamorska – uważa, że jest zasadne, ponieważ różne rzeczy mogą się wydarzyć,  

a niewydatkowane środki przechodzą na rok następny. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że jest tworzona fikcja, ponieważ wiadomym jest, że uchwała 

o dietach nie zostanie podjęta. 

Pani Larysa Zamorska – powiedziała, że jeżeli środki nie zostaną wydatkowane, to Zarząd w ramach 

jednego działu może je przesunąć tam, gdzie będzie ich brakować np. na rachunki, więc środki nie 

zostaną zmarnowane. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. 6. Sprawy różne, Wolne wnioski i Zapytania. 

Na posiedzeniu nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Ad.7. 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 


