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 Protokół Nr 43/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 29 czerwca 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 4 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. Kontrola w zakresie udzielonych w 2021r. dotacji z budżetu powiatu na zadania upowszechniania 

kultury i sportu.  

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 42/2022 z posiedzenia z dnia 09.05.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

Ad. 4.  Kontrola w zakresie udzielonych w 2021r. dotacji z budżetu powiatu na zadania upowszechniania 

kultury i sportu 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła protokół z kontroli w zakresie 

udzielonych w 2021r. dotacji z budżetu powiatu na zadania upowszechniania kultury i sportu. 

Poinformowała, że kontrola została przeprowadzona przez dwuosobowy Zespół Kontrolny w dniu 

13.06.2022r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku. Zespół Kontrolny zapoznał się z: Ustawą 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawą z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym, Uchwałą Zarządu Powiatu Prudnickiego nr XXXIII/206/2020  

z dnia 30 października 2020r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021, Uchwałą Zarządu Powiatu Prudnickiego 

135/470/2021 z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
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i wolontariacie, Uchwałą Zarządu Powiatu Prudnickiego 162/550/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Uchwałą nr XIII/131/2019 Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 

i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej oraz materiałami 

dotyczącymi udzielonych w 2021r. dotacji z budżetu Powiatu na zadania upowszechniania kultury  

i sportu, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystykę i krajoznawstwo 

oraz ochronę i promocję zdrowia. Zespół Kontrolny ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe powołany uchwałą Zarządu Powiatu dokonał analizy stanu realizacji 

zadań, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadań oraz prawidłowości wykorzystania środków 

publicznych. Po przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej oraz rachunkowej przedłożonych 

sprawozdań, Zarząd Powiatu pozytywnie ocenił wszystkie przedłożone sprawozdania. 

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia realizowanych zadań, umów i rozliczeń, nie stwierdził 

żadnych nieprawidłowości oraz pozytywnie ocenił realizację zadań upowszechniania kultury i sportu  

w Starostwie Powiatowym w Prudniku.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska zapytała czy są jakieś pytania, bądź uwagi 

związane z kontrolą. W związku z ich brakiem poddała pod głosowanie protokół z kontroli w zakresie 

udzielonych w 2021r. dotacji z budżetu powiatu na zadania upowszechniania kultury i sportu, który 

został przyjęty ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Brak wolnych wniosków i zapytań. 

Ad.6. 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 


