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 Protokół Nr 45/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 29 września 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. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. 

5. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r. 

6. Wnioski Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na rok 2023. 

7. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół  

Nr 44/2022 z posiedzenia z dnia 25.08.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Mirosław Czupkiewicz. W posiedzeniu bierze udział  

5 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum. 

Ad. 4 i 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. oraz 

analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r.  

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Prudnickiego oraz wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. 

Poinformowała, że budżet Powiatu Prudnickiego na 2022 r. uchwalono w dniu 22 grudnia 2021 r., 

Uchwałą Nr L/396/2021 Rady Powiatu w Prudniku. Łącznie z dotacjami na zadania zlecone  

i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 66 630 845 zł., w tym: dochody bieżące 

62 159 779 zł.; dochody majątkowe 4 471 066 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej wynosiły 8.276.316 zł. Plan wydatków uchwalono na kwotę  
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69 932 265 zł., w tym: wydatki bieżące 60 690 377zł; wydatki majątkowe 9 241 888 zł. Ponadto 

uchwalono rozchody budżetu na kwotę 7 115 458 zł. Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan 

przychodów w kwocie 10 416 878 zł., w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 385 601 zł. Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 

7 razy przez Radę Powiatu. Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu  

20 razy. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2022r. budżet przedstawia się następująco: 

plan dochodów wynosi 76 426 923,38 zł., w tym: bieżące 64 542 486,38 zł., majątkowe  

11 884 437 zł.; plan wydatków wynosi 86 348 452,41 zł., w tym: bieżące 66 821 086,13 zł., majątkowe 

19 527 366,28 zł.; plan przychodów 16 207 448,68 zł. Plan rozchodów 6 275 919 zł.,  

w tym: spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan 4 014 147zł; pozostałe kredyty plan 

2 261 772 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej po zmianach wynosi 8 738 826,38 zł, które zostały zrealizowane po stronie dochodów  

w kwocie 5 084 554,50 zł, co stanowi 58,2 % planu i zrealizowane po stronie wydatków w kwocie  

4 693 379,32 zł., co stanowi 53,7% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 462 510,38 zł. 

Pani Judyta Walocha – stwierdziła, że jest bardzo dużo wniosków o nauczanie indywidualne, zapytała 

skąd się to bierze.  

Pani Larysa Zamorska – stwierdziła, że rodzice chcą załatwić darmowe korepetycje, a dla Powiatu są 

to olbrzymie koszty.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że docierają do niego wnioski z uzasadnieniem fobii 

szkolnej, a Powiat musi dodatkowe godziny nauczycielom wypłacać.  

Pani Ewelina Langfort – poinformowała, że dzieci mają dużo stresu, jeżeli uczeń zrazi się do jakiegoś 

nauczyciela ma w sobie taką blokadę, że nie jest w stanie iść do szkoły.  

Pan Radosław Roszkowski – stwierdził, że problemem jest nadopiekuńczość rodziców. 

Pani Ewelina Langfort – zaprzeczyła. Poinformowała, że trzeba to przeżyć, żeby zrozumieć.  

Pani Judyta Walocha – stwierdziła, że współczuje rodzicom tych problemów.  

Pani Bożena Wróblewska – zauważyła, że dawniej nie było takich problemów jak stres w szkole, czy 

fobia. 

Pani Ewelina Langfort – stwierdziła, że w dzisiejszych czasach dzieci rodzą się już inne.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że sprawa głównie dotyczy tego, że Powiat nie ma 

wystarczających środków, by organizować tyle godzin indywidualnego nauczania.   

Pan Radosław Roszkowski – zauważył, że szkolnictwo nie powinno być tylko problemem Powiatu. 
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Pani Ewelina Langfort – zauważyła, że wszelkie zmiany wprowadzane są w całym kraju, nie tylko  

w Prudniku. 

Pani Judyta Walocha, - stwierdziła, że dlatego też powinny być przeznaczone dodatkowe środki  

dla Oświaty.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że podwyżki dla nauczycieli powinny iść bezpośrednio  

z oświaty, ponieważ Powiat na to nie stać.  

Pan Radosław Roszkowski – zauważył, że dawniej jeżeli uczeń miał z czymś problem albo miał większe 

ambicje to rodzice fundowali korepetycje, a teraz wykorzystują do tego Powiat. 

Pani Ewelina Langfort – powiedziała, że to nie jest tak jak to wygląda z boku, uczniowie mają duże 

problemy, a te lekcje im w tym pomagają.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że podpisuje wszystkie złożone wnioski, ponieważ nie chce 

kwestionować wskazań Poradni, ale nie do końca się z nimi zgadza.  

Pani Ewelina Langfort – stwierdziła, że Pan Starosta patrzy na tą sprawę jako gospodarz środków 

publicznych.  

Pani Larysa Zamorska – poinformowała, że właśnie w ten sposób należy patrzeć.  

Pani Ewelina Langfort – poinformowała, że rozumie, ale Powiat musi również zrozumieć potrzeby 

uczniów.  

Pani Larysa Zamorska – zauważyła, że jeżeli Powiat nie będzie dobrze wydatkować środków, to po pół 

roku skończy się budżet, a Powiat zadłuży się na kilkadziesiąt milionów złotych.  

Pani Bożena Wróblewska – zauważyła, że troszeczkę za bardzo pobłaża się teraz dzieciom.  

Pani Judyta Walocha – stwierdziła, że dzieci mają teraz bardzo słabą psychikę.  

Pani Larysa Zamorska – zasugerowała, że w szkołach powinny być różne poziomy i grupy, żeby każde 

dziecko mogło się odnaleźć i nie miało problemów z nauką.   

Pani Judyta Walocha – powiedziała, że niektóre dzieci powinny trafiać do szkoły specjalnej żeby sobie 

poradzić. 

Pani Ewelina Langfort – zaprzeczyła, zauważyła, że każde dziecko coś potrafi, tylko niektóre są 

zaniedbane przez rodziców i mają trudności.  

Pani Larysa Zamorska – stwierdziła, że jeżeli dzieci przychodzą do szkoły średniej, w której jest jakiś 

poziom i 15 osób sobie nie radzi, to niestety nie są w stanie zdać nawet matury.  

Pani Ewelina Langfort – zauważyła, że po to są tworzone szkoły branżowe.  
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Pani Larysa Zamorska – stwierdziła, że tutaj przemawiają ambicje rodziców, którzy twierdzą, że 

dziecko musi iść do lepszej szkoły.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – stwierdził, że po części jest to wina nauczycieli, którzy mają zły system 

nauczania i egzekwowania wiedzy.  

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod 

głosowanie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego oraz wieloletniej 

prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r., którą przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 6. Wnioski Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na rok 2023. 

Komisja nie złożyła wniosków do projektu budżetu na rok 2023. 

Ad. 7. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że w miesiącu 

październiku odbędzie się kontrola realizacji umowy w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz 

Powiatu Prudnickiego w 2021 r. Zaproponowała skład Zespołu Kontrolnego w osobie Pana Mirosława 

Czupkiewicza oraz Pani Judyty Walochy. Dokładna data i godzina Kontroli zostanie ustalona  

w późniejszym terminie. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał na jakim etapie jest remont drogi powiatowej od ronda w kierunku 

Czyżowic.  

Pani Larysa Zamorska – odpowiedziała, że jest na etapie przygotowywania dokumentacji.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zaproponował w przyszłości zorganizowanie wspólnej sesji z Radnymi 

Gmin.  

Pan Radosław Roszkowski – poinformował, że jest to dobry pomysł na integrację i zapoznanie się  

z problemami poszczególnych Gmin.  

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena 

Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.    

 

 

....…………………… ………………………………. 

 Protokołowała:  Przewodnicząca Komisji 

         Natalia Szostak              Bożena Wróblewska 


