
Strona 1 z 4 
 

 Protokół Nr 41/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 26 kwietnia 2022 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. Informacja o Stowarzyszeniach i Związkach, w których Powiat Prudnicki jest członkiem.  

5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół  

Nr 40/2022 z posiedzenia z dnia 24.03.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 4. Informacja o Stowarzyszeniach i Związkach, w których Powiat Prudnicki jest członkiem. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że Powiat Prudnicki jest 

członkiem: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Subregion Południowy, Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu Pradziad oraz Powiatowo - Gminnego Związku Transportu ,,POGRANICZE”. 

W/w Stowarzyszenia i Związki przygotowały sprawozdanie finansowe za 2021 r. wraz  

ze sprawozdaniem z działalności oraz aktywności i kluczowych efektów pracy za okres do dnia  

31 marca 2022 r. Przedmiotowe informacje zostały przesłane do członków Komisji, w związku z czym 

otworzyła dyskusję. 

Pan Mirosław Czupkiewicz - powiedział, że pierwszy raz miał możliwość zapoznania się  

z takimi dokumentami. W Internecie krążą różne informacje, natomiast do tej pory po podjęciu uchwały 

o przystąpieniu do Związku nie było żadnych informacji. Informacje są bardzo ciekawe, najbardziej 

ciekawa informacja została przedstawiona przez Stowarzyszenie Gmin Polskich i Euroregionu Pradziad. 

Ze sprawozdania z działalności Subregionu Południowego wynika, że spotykają się od czasu do czasu  
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i właściwie nic więcej. Natomiast bardzo ciekawe sprawozdanie Związku Powiatów Polskich, co 

prawda wcześniej czytał sprawozdania, bo na Internecie są publikowane, ale nie w całości, a tutaj 

sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne rzeczowa była ciekawa. Jak popatrzymy na to 

ile nas to kosztuje, to np. składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z siedzibą w 

Prudniku wynosi 441,90 zł., więc jest stosunkowo niska, 1 325 zł., kwartalnie. Euroregion Południowy, 

tam jest już więcej, bo 2 065 zł. Największą składkę płacimy dla Związku Powiatów Polskich, blisko 

2,5 tyś. zł., kwartalnie. Jeżeli popatrzymy na finanse tych stowarzyszeń, to Związek Powiatów Polskich 

przebija wszystkich, bo samych składek ściąga rocznie blisko 5 milionów złotych, więc jest czym 

rządzić, ale jest też dość mocno rozbudowany. Warto by było, aby przy budowaniu Planu Pracy Rady 

na kolejne okresy wprowadzić punkt dotyczący sprawozdań i informacji o Stowarzyszeniach  

i Związkach, ponieważ warto by było, aby Radni również mogli się z nimi zapoznać. Brakuje mi tylko 

paru informacji, a mianowicie ile wynosi składka Powiatu w Związku Pogranicze. Natomiast wiemy  

o tym, że cztery osoby zostały zatrudnione, Główna Księgowa, Inspektor ds. Transportu, Inspektor  

ds. Obsługi Zarządu, Specjalista ds. Planowania i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. Oprócz 

tego, że wnioski są złożone, nic więcej nie tam nie ma, ale Związek działa dopiero od niedawna, więc 

zobaczymy jak to wszystko będzie się kształtowało na drugi rok. Co jest ciekawe, praktycznie władze 

każdego Związku i Stowarzyszenia tworzą Burmistrzowie, Wiceburmistrzowie, Starostowie, 

Wicestarostowie, np. jeżeliby popatrzeć na naszych samorządowców to w Stowarzyszeniu Związku 

Pogranicze Prezesem jest Wicestarosta, w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Prezesem jest Pan Starosta, w Stowarzyszeniu Subregion Południowy Członkiem Zarządu jest Pan 

Starosta i pewnie Pan Starosta był również delegatem na Zjazd Związku Powiatów Polskich. Także nasz 

Powiat we władzach w/w stowarzyszeń jest reprezentowany dość mocno.  

Pani Joanna Korzeniowska – powiedziała, że rzeczywiście dobrze by było, żeby informacja  

o Stowarzyszeniach i Związkach była przedstawiana na sesji. Otrzymali obszerną informację od 

wszystkich, a mogliby mieć od jednego z podmiotów raz na jakiś czas.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że niektórzy samorządowcy raczej niechętnie działają w tych 

organach. Są w organach Komisji Rewizyjnej, Członkami Zarządu, ale raczej nie piastują jakiś ważnych 

funkcji, bo to wymaga czasu i w naszym przypadku mógłby być to czas poświęcony dla Powiatu. Gdyby 

Starosta nie był od lat Przewodniczącym Euroregionu Pradziad, być może byśmy nie pozyskiwali tylu 

środków finansowych. Pewnie tak było, bo raz, że jest informacja z pierwszej ręki, z drugiej strony 

możliwość wpływania na pewne decyzje organów zatwierdzających, no i wymaga to też poświęcenia 

czasu.  

Pani Joanna Korzeniowska – powiedziała, że jeżeli ktoś chce dostać jakąś rzetelną informację, to  

w biurze Euroregionu Pradziad z siedzibą w Sanepidzie, to zawsze dostanie i oni są naprawdę zawsze 

bardzo pomocni. Myślę, że mają duży wpływ na robienie tych wszystkich programów, które są później 
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udostępniane beneficjentom. Akurat jest tam częstym gościem i dostaje na maila zapytania, 

sprawozdania, ankiety i uważa, że bardzo dobrze działają już abstrahując od tego, kto jest 

Przewodniczącym. Biuro jest super i osoby w biurze kompetentne 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, kto jest teraz kierownikiem.  

Pani Joanna Korzeniowska – odpowiedziała, że Pani Małgorzata Paściak, która pracuje od początku, 

jest kierownikiem i ma duży wpływ nawet na warszawskie sprawy, które gdzieś tam są robione i chodzi 

nie tylko o nasze Pogranicze Polsko-Czeskie. Mają naprawdę bardzo dużo pracy, przy sześciu 

pracownikach zatrudnionych w biurze.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że pewnie tak jest, ale ciężko dyskutować, jeżeli ktoś  się nie 

zna na programach unijnych. Jeżeli ktoś od początku, kiedy programy unijne weszły,  

nauczył się pewnych schematów, to teraz według nich działa.  

Pani Joanna Korzeniowska – zwróciła uwagę, że każde rozdanie jest inne, teraz się dużo zmienia. Dużo 

skorzystali na programach podczas okresu 2014-2020, bo teraz są zamykane te sprawy do końca 2022 

r. Skorzystało ZSR i szkoła zawodowa, a w następnym programie nie ma żadnych pieniędzy na 

modernizację szkół.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, na co będą teraz pieniądze.  

Pani Joanna Korzeniowska – odpowiedziała, że bardziej na takie miękkie rzeczy, mniej na zakupy. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – uważa, że jest to trochę marnowanie pieniędzy w tych miękkich 

projektach.  

Pani Joanna Korzeniowska - jest tego samego zdania. Na początku, w pierwszych latach, od 2007 do 

2014 roku, w wielu sytuacjach było marnowanie pieniędzy. Później to się troszeczkę ukróciło ze 

względu na to, że bardziej się patrzyli na wydawanie pieniędzy, np. na jedzenie, które wcześniej 

wydawane były lekką ręką. Tak samo na honoraria., na które pisałeś np. 20 tys. zł. dla występujących 

artystów. Teraz honoraria były 2 tys. zł., tylko na projekt, a resztę musiałeś pobrać ze swoich środków. 

Jak zaczęły się programy unijne w 2007-2008 roku, to Czesi wykorzystali je strasznie, co było to brali. 

Wykorzystali wszystko, łącznie z pieniędzmi, które były po naszej stronie. Potem zaczęliśmy my 

korzystać, pisaliśmy więcej niż Czesi, ale pieniądze były już wykorzystane, a były jeszcze na przykład 

dwa lata programu. Teraz znowu będzie tak, że oni będą mieć pieniądze, a my będziemy za nimi gonić, 

bo na przykład Czesi już z tej transzy pocovidowej dostali pieniądze. Jak się jedzie przez Czechy to 

widać,  że zaczyna być wszystko remontowane nawet w tych bliskich miejscowościach jak Krnov, 

Bruntal, gdzie to co drugi budynek jest remontowany.  
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Pani Ewelina Langfort – zwróciła uwagę, że w Czechach widać, że infrastruktura jest remontowana, 

chociażby po samych drogach. U nas jak się jedzie drogami lokalnymi zwłaszcza teraz po zimie, to jest 

jedna dziura na drugiej. Widziałam jak u nas łatają dziury, sypią, klepią nóżką i odjeżdżają.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że na pewno nie będziemy tych dróg na razie robili, bo 

zostali poinformowani o tym, jakie są teraz ceny.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację o Stowarzyszeniach i Związkach, w których Powiat 

Prudnicki jest członkiem. 

Ad. 5. Sprawy różne, Wolne wnioski i Zapytania. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła wystąpienie pokontrolne  

i poddała je pod głosowanie.  

Członkowie Komisji ,,jednogłośnie” przyjęli i skierowali na posiedzenie Rady Powiatu 

wystąpienie pokontrolne z Kontroli realizacji transportu publicznego współfinansowanego przez Powiat 

Prudnicki w 2021 r. 

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 


