
Strona 1 z 2 
 

 Protokół Nr 46/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 27 października 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 realizacji umowy w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz Powiatu Prudnickiego 

    w 2021 r. 

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 45/2022 z posiedzenia z dnia 29.09.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

Ad. 4. Kontrola realizacji umowy w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz Powiatu 

Prudnickiego w 2021 r. 

 Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poprosiła Przewodniczącego Zespołu 

Kontrolnego, Pana Mirosława Czupkiewicza o przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli. 

 Pan Mirosław Czupkiewicz przedstawił protokół z kontroli realizacji umowy w zakresie 

świadczenia usług prawnych na rzecz Powiatu Prudnickiego w 2021 r. Poinformował, że Zespół 

Kontrolny w dniu 19 października 2022 r. przeprowadził w/w kontrolę w Starostwie Powiatowym  

w Prudniku. W 2021 r. obsługa prawna w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Prudnickiego (za wyjątkiem PCPR oraz PUP w Prudniku) prowadzona była przez: dwóch radców 

prawnych zatrudnionych w Starostwie; podmiotu zewnętrznego na podstawie zawartej umowy z firmą 

Kancelaria Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Partnerzy z siedzibą w Opolu. W Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Prudniku obsługa prawna prowadzona była przez radcę prawnego zatrudnionego na 
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umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku obsługa 

prawna prowadzona była przez podmiot zewnętrzny tj. Kancelarię Prawną ,,Legalitas” Radca Prawny 

Jarosław Janusz z siedzibą w Prudniku, na podstawie zawartej umowy. W Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku obsługę prawną sprawuje Komenda Wojewódzka Państwowej 

Straży Pożarnej w Opolu. Zdaniem Zespołu Kontrolnego zakres przedmiotowy kontroli dotyczy 

wyłącznie umów cywilnoprawnych zawartych w celu świadczenia usług prawnych na rzecz Powiatu 

Prudnickiego w 2021 r. Mając powyższe na uwadze Zespół Kontrolny ze względu na zakres 

przedmiotowy świadczonych usług, obsługę wielu jednostek organizacyjnych oraz poniesione w tym 

zakresie koszty, dokonał kontroli realizacji umowy zawartej w 2021 r. z firmą Kancelaria Radców 

Prawnych Hryniów, Łebek i Partnerzy z siedzibą w Opolu. Zespół Kontrolny po wcześniejszej analizie 

udostępnionych dokumentów wysłuchał wyjaśnień Pracowników Starostwa dotyczących trybu wyboru 

Kancelarii na kolejny rok świadczenia usług prawnych. Obsługa prawna świadczona była stacjonarnie 

w siedzibie Starostwa w wymiarze 8 godzin tygodniowo oraz zdalnie w miarę zlecanych potrzeb. Zespół 

Kontrolny zapoznał się z wydrukami z systemu informatycznego aplikacji ,,Analityka” za okres od 

stycznia do grudnia 2021 r., dokonał wyrywkowej kontroli wybranych i wystawionych przez Kancelarię 

faktur za miesiąc czerwiec i październik 221 r. Faktury zgodnie z umową zawierają jako załącznik 

wykaz wykonanych w danym miesiącu czynności. Faktury są również opisane pod względem 

merytorycznym i rachunkowym przez Starostę i Skarbnika. Potwierdzenia wykonania usługi dokonała 

Sekretarz Powiatu. W 2021 r. z tytułu zastępstwa procesowego przed sądem wypłacono Kancelarii 

kwotę 17 442,27 zł. W oparciu o dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli oraz złożone 

wyjaśnienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, protokół podpisano bez uwag.  

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie protokół  

Nr 6/2021 z dnia 19.10.2022 r. z Kontroli realizacji umowy w zakresie świadczenia usług prawnych na 

rzecz Powiatu Prudnickiego w 2021 r., który został przyjęty ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

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

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poprosiła, aby członkowie Komisji na 

kolejne posiedzenie przygotowali propozycje do planu pracy Komisji na rok 2023 r. 

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 

     Agnieszka Zagórska              Bożena Wróblewska 


