
Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia....................2022 r.  

 

Rada Powiatu w Prudniku 

 

Wystąpienie pokontrolne 

 Na podstawie upoważnień wydanych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Prudniku: upoważnienie nr 18/2022 z dnia 06-06-2022 roku. Zespół 

Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku w dniu 13-06-2022 r., w składzie: 

- Bożena Wróblewska – Przewodnicząca Zespołu, 

- Joanna Korzeniowska – Członek  

przeprowadził kontrolę w zakresie udzielonych w 2021 r. dotacji z budżetu powiatu na 

zadania upowszechniania kultury i sportu. 

Czynności kontrolne przeprowadzono zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 

rok 2022. Zespół Kontrolny zapoznał się z materiałami dostarczonymi jej przez Panią 

Ewelinę Burtan-Trybułę, Specjalistę w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

Starostwa Powiatowego w Prudniku, która udzielała informacji Zespołowi Kontrolnemu. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Kierownikowi Kontrolowanej 

Jednostki – Staroście Prudnickiemu, który podpisał protokół bez uwag. 

I. Ustalenia kontroli: 

 Zespół kontrolny stwierdził, że Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą  

Nr 135/270/2021 z dnia 5 stycznia 2021r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie 

zaopiniowała 2 oferty. Decyzją Zarządu Powiatu w Prudniku wsparcie otrzymały następujące 

organizacje pozarządowe w zadaniu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 

Ludowy Klub Uczniowski, Klub Sportowy RB Głogówek oraz Ludowy Klub Sportowy 

Rolnik Biedrzychowice. Łączna kwota dofinansowania zadania 23 500 zł. Zarząd Powiatu  

w Prudniku uchwałą Nr 162/550/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. ogłosił kolejny otwarty 

konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło  

5 wniosków. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała 

wszystkie złożone oferty. Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie otrzymały następujące 

organizacje pozarządowe: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy RB Głogówek, Ludowy Klub 

Sportowy ,,Rolnik Biedrzychowice”, Uczniowski Klub Sportowy ,,Akademia Piłki Nożnej 

Głogówek”, Ludowy Klub Sportowy ,,Racławica” Racławice Śląskie oraz Uczniowski Klub 

Sportowy ,,ORLIK Prudnik”. Łączna kwota dofinansowania zadania wynosi 16 400 zł. 

Zespół Kontrolny zapoznał się również z pozostałymi udzielonymi w 2021 r. dotacjami  

z budżetu Powiatu na zadania upowszechniania kultury i sportu. W ramach ogłoszonego 

uchwałą Nr 135/270/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. przez Zarząd Powiatu w Prudniku 

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  



w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań 

publicznych w zakresie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

dofinansowanie otrzymało: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik, Bialska Orkiestra Dęta 

oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach. Łączna kwota dofinansowania wyniosła  

12 000 zł. W ramach tego samego konkursu na zadanie Turystyka i krajoznawstwo, 

dofinansowanie otrzymał: Ludowy Klub Sportowy Rolnik Biedrzychowice i Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chrzelicach. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 000 zł. Na zadanie Ochrona  

i promocja zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, w ramach tego konkursu, dofinansowanie otrzymał Opolski 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na kwotę 1 600 zł. Powiat Prudnicki 

organizował lub wspierał w 2021 r. różnego rodzaju inicjatywy sportowe oraz kulturalne 

integrujące społeczność lokalną.  Prawidłowość rozliczenia dotacji weryfikuje powołany 

przez Zarząd Powiatu Zespół Kontrolny, który dokonał analizy stanu realizacji zadań, 

efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadań oraz prawidłowości wykorzystania 

środków publicznych. W dniu 22 marca 2022 r. Zespół przedłożył do Zarządu Powiatu  

w Prudniku opinię dotyczącą ich realizacji, w celu rozliczenia.  

Zespół Kontrolny stwierdza, że udzielone w trakcie kontroli informacje są wyczerpujące  

i kompletne. Żądana w trakcie kontroli dokumentacja jest prowadzona z wielką starannością 

(kompletna, czytelna, znajdująca się w oddzielnie opisanych teczkach). Wystąpienie 

pokontrolne zostało przyjęte ,,jednogłośnie” przez członków Komisji Rewizyjnej na 

posiedzeniu w dniu 25.08.2022 r. 

 

II.  Wnioski pokontrolne: 

Odstępuje się od sformułowania wniosków pokontrolnych. 

 

 

       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

 

                      Bożena Wróblewska 

      

  


