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 Protokół Nr 47/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 24 listopada 2022 r. 

 

Posiedzenie otworzyła Pani Judyta Walocha, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,  

zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz osoby 

uczestniczące w jej posiedzeniu. 

Wiceprzewodnicząca 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. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r. 

5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Wiceprzewodnicząca Komisji, Pani Judyta Walocha poddała pod głosowanie protokół  

Nr 46/2022 z posiedzenia z dnia 27.10.2022 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

Ad.5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. 

 Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt budżetu Powiatu Prudnickiego 

na 2023 r. Poinformowała, że ustala się dochody budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 

87.902.168 zł., w tym: dochody bieżące w wysokości 65.871.740 zł.; dochody majątkowe w wysokości 

22.030.428 zł.; dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 7.704.942 zł.; dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

w wysokości 38.000 zł. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 

95.159.650 zł., w tym: wydatki bieżące w wysokości 65.287.980 zł.; wydatki majątkowe w wysokości 

29.871.670 zł.; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 7.704.942 zł.; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

w wysokości 38.000 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla 



Strona 2 z 5 
 

jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 94.991 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji 

udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości  

630.887 zł. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w kwocie 100.000 zł. i rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł. Skarbnik przypomniała tryb pracy nad 

projektem uchwały budżetowej, który szczegółowo określa uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu  

w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Powiatu Prudnickiego. Komisje Rady będą miały możliwość przedstawienia na piśmie 

opinii i wniosków dotyczących zmian do projektu budżetu. W przypadku wystąpienia takich 

wniosków/opinii, Komisja Budżetu (…) przygotuje zbiorczą opinię, którą przedłoży Zarządowi 

Powiatu, zgodnie z cyt. uchwałą Zarząd Powiatu zapoznaje się z opinią i rozpatruje wniesione poprawki. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

Ad. 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. 

Zgodnie z § 39 Statutu Powiatu Prudnickiego podstawową formą działania Komisji Rewizyjnej są 

kontrole ujęte w rocznym Planie Pracy.  

Projekt Planu Pracy po jego przyjęciu Komisja Rewizyjna przedstawi Radzie Powiatu do dnia  

30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że przygotowany przez Panią Przewodniczącą Plan 

Pracy Komisji został rozesłany do członków Komisji drogą elektroniczną. 

Wiceprzewodnicząca Komisji odczytała przygotowany Plan pracy Komisji na 2023 r., który jest 

następujący: 

 

1. STYCZEŃ 1. Kontrola kosztów utrzymania Bursy przy Zespole 

Szkół Rolniczych w Prudniku za rok 2022. 

2. Sprawy bieżące. 

2. LUTY 1. Kontrola kosztów poniesionych na promocję powiatu w 

2022 roku. 

2. Sprawy bieżące 
3. MARZEC 1. Kontrola praktyk uczniowskich w Zespole Szkół 

Rolniczych w Prudniku za rok szkolny 2021/2022. 
2. Sprawy bieżące 

4. KWIECIEŃ 1. Kontrola zakresu wykonanych prac remontowych oraz 

wydatkowanych środków finansowych na 

zorganizowanie przeniesienia nauki uczniów z ulicy 

Podgórnej na Prężyńską. 

2. Sprawy bieżące 
5. MAJ 1. Omówienie Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego. 
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2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu 

Prudnickiego za 2022 r. wraz z opinią RIO o tym 

sprawozdaniu. 
3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Prudnickiego. 
4. Sprawy bieżące 

6. CZERWIEC 1. Kontrola zatrudnienia oraz wykorzystania środków na 

doskonalenie zawodowe i dokształcanie pracowników 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. 
2. Sprawy bieżące 

7. SIERPIEŃ 1. Informacja o działaniach windykacyjnych 

podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w 

Prudniku w stosunku do podmiotów zalegających z 

uiszczeniem zaległości. 

2. Sprawy bieżące 
8. WRZESIEŃ  1. Kontrola obsługi długu publicznego. 

2. Sprawy bieżące 
9. PAŹDZIERNIK 1. Kontrola efektywności wykorzystania przez PUP w 

Prudniku środków finansowych przeznaczonych na 

aktywizację osób bezrobotnych za rok 2022. 
2. Sprawy bieżące 

10. LISTOPAD 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok 

2. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2024 rok. 

3. Sprawy bieżące 

11. GRUDZIEŃ 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2024 rok 

2. Sprawy bieżące 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła propozycje Pana Mirosława Czupkiewicza do 

Planu Pracy Komisji na 2023 r.: 

1. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022. 

2. Kontrola działalności Powiatowego Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 

3. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Racławicach Śląskich za 2022 rok  

w zakresie realizacji zadań opiekuńczych, terapeutycznych i integracyjnych. 

4. Kontrola zużycia energii w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2022 r. 

5. Zapoznanie się z protokołami audytów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym  

w Prudniku w 2022 r. 

6. Kontrola funkcjonowania systemów elektronicznej ewidencji w Wydziale Geodezji kartografii 

i Katastru Starostwa Powiatowego w Prudniku w 2020 r. 
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7. Kontrola stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Prudniku w roku 2022 oraz  

w pierwszym półroczu roku 2023.  

8. Kontrola funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku 

9. Kontrola wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wyjazdów 

służbowych krajowych i zagranicznych przez członków Zarządu Powiatu w Prudniku w roku 2022 i 

pierwszej połowie roku 2023. 

Po dokładnej analizie i omówieniu propozycji Przewodniczącej Komisji oraz Pana Mirosława 

Czupkiewicza, Komisja ustaliła następujący projekt Planu Pracy Komisji na 2023 r. 

1. STYCZEŃ 1. Opracowanie i przyjęcie informacji przez Radę Powiatu 

w Prudniku o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w II półroczu 2022 r. 

2. Sprawy bieżące 

2. LUTY 1.  Kontrola działalności Powiatowego Zespół  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

2. Sprawy bieżące 
3. MARZEC 1. Kontrola kosztów utrzymania Bursy przy Zespole Szkół 

Rolniczych w Prudniku za rok 2022. 
2. Sprawy bieżące 

4. KWIECIEŃ 1. Kontrola zakresu wykonanych prac remontowych oraz 

wydatkowanych środków finansowych na remonty  

i inwestycje w CKZiU w Prudniku w roku 2022. 
2. Sprawy bieżące 

5. MAJ 1.Omówienie Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego. 

2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu 

Prudnickiego za 2022 r. wraz z opinią RIO o tym 

sprawozdaniu oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2022 r. 

3.Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Prudnickiego. 

4. Sprawy bieżące 
6. CZERWIEC 1. Kontrola zatrudnienia oraz wykorzystania środków na 

doskonalenie zawodowe i dokształcanie pracowników  

w Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Prudniku. 
2. Sprawy bieżące 

7. SIERPIEŃ 1.Opracowanie i przyjęcie informacji przez Radę Powiatu 

w Prudniku o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w I półroczu 2023 r. 

2.Informacja o działaniach windykacyjnych 

podejmowanych przez Starostwo Powiatowe  

w Prudniku w stosunku do podmiotów zalegających 

z uiszczeniem zaległości. 

3. Sprawy bieżące 
8. WRZESIEŃ  1.Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu 

Prudnickiego oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2023 r. 

2.Wnioski Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na rok 

2024. 

3.Sprawy bieżące. 
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9. PAŹDZIERNIK 1.Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej  

w Racławicach Śląskich za 2022 rok w zakresie realizacji 

zadań opiekuńczych, terapeutycznych i integracyjnych. 

2.Sprawy bieżące. 
10. LISTOPAD 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok 

2. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2024 rok. 

3. Sprawy bieżące 

11. GRUDZIEŃ 1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2024 rok 

2. Sprawy bieżące 

 

Posiedzenie Komisji opuściła ani Judyta Walocha, natomiast przybyła na posiedzenie Pani 

Bożena Wróblewska. W posiedzeniu bierze udział 4 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane 

quorum. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie Projekt planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 4 głosami ,,za”. 

Ad. 6. Sprawy różne, Wolne wnioski i Zapytania. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła wystąpienie pokontrolne  

z Kontroli realizacji umowy w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz Powiatu Prudnickiego  

w 2021 r. i poddała je pod głosowanie.  

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

przedstawione wystąpienie pokontrolne. 

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 Szostak              Bożena Wróblewska 


