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PROTOKÓŁ Nr 6/2022 
on-line posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 17 październik 2022 r. 
 

Realizowany porządek posiedzenia:   

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

3. Przygotowanie do kontroli zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół im. 

Św. Kingi w Łącku. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1.  

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych.   

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK przedstawił porządek posiedzenia 

i poddał go pod głosowanie.  

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 2. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK poddał pod głosowanie protokół Nr 5/2022 

z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 września 2022 r.  

 

Po zapoznaniu się z jego treścią przez członków komisji protokół został przyjęty jednogłośnie 

i podpisany. 

 

Ad 3. 

Przygotowanie do kontroli zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół 

im. Św. Kingi w Łącku. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK przypomniał, że został ustalony przez Komisję 

standardowy zakres kontroli obejmujący: 

 strukturę organizacyjną, statut jednostki, strukturę zatrudnienia oraz zakresy czynności 

pracowników realizujących zadania; 

 plan budżetu jednostki na 2022 r. oraz wydatki bieżące; 

 wydatki remontowe i inwestycyjne za 2021 r.; 

 realizację zadań jednostki. 
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Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK zadał pytanie, czy Członkowie 

Komisji mają propozycję poszerzenia przedstawionego zakresu kontroli. 

 

W wyniku dyskusji Członkowie Komisji: 

1) ustalili zakres kontroli obejmujący: 

 strukturę organizacyjną, statut jednostki, strukturę zatrudnienia oraz zakresy czynności 

pracowników realizujących zadania; 

 plan budżetu jednostki na 2022 r. oraz wydatki bieżące; 

 wydatki remontowe i inwestycyjne za 2021 r.; 

 realizację zadań jednostki, w tym osiągnięcia i trudności w zakresie realizacji zadań 

statutowych; 

 arkusze organizacyjne na rok szkolny 2022/2023, z uwzględnieniem zatrudnienia 

psychologów i pedagogów specjalnych od 1 września br.  

 planowane działania w związku z prowadzeniem jednostki. 

 

2) ustalili, że kontrolę przeprowadzi Komisja w składzie: Pan Michał Nowak, Pan Andrzej 

Gancarz, Pan Emil Bodziony, Pan Franciszek Kantor, Pan Tadeusz Zaremba; 

3) wyznaczyli na Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Pana Michała Nowaka; 

4) ustalili, że kontrola odbędzie się w siedzibie kontrolowanej jednostki (33-390 Łącko 26); 

5) ustalili termin kontroli na dzień 7 listopada 2022 roku, godz. 14.00. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK poddał pod głosowanie powyższe kwestie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

4 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się. 

 

Ad 4. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK zakomunikował, iż listopadowe posiedzenie 

Komisji będzie poświęcone przyjęciu protokołu z wykonanej kontroli. Komisja również opracuje plan 

pracy i plan kontroli na 2023 rok, oraz przyjmie sprawozdanie z prac Komisji i kontroli Komisji rewizyjnej 

RPN za 2022 rok.  

 

Ad 5. 

Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK podziękował wszystkim za przybycie                           

i zamknął posiedzenie. 

            

 

                            Przewodniczący 

                     Komisji Rewizyjnej RPN 

       

                            Michał NOWAK 

 

Protokołowała Anna Walczak 


