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 `               PROTOKÓŁ Nr 5/2021 

posiedzenie on-line Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 6 października 2021 r. 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Nowosądeckiego. 

3. Omówienie i przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w  Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu. 

4. Przygotowanie do kontroli zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. 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 4/2021 

z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 września 2021 r.  

 

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

i podpisany. 
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Ad 3. 

 

Omówienie i przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w  Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK podziękował wszystkim członkom Komisji za 
zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.  
 
Członek Komisji Rewizyjnej Tadeusz Zaremba zwrócił się z prośbą o możliwość wglądu do 
dokumentacji związanej z pracami zespołu zadaniowego na temat ustalenia przyczyn 
nieprawidłowości w realizacji i rozliczeniu kosztów prowadzenia przez Powiat Nowosądecki 
miejsca kwarantanny – umowa z dnia 25 marca 2020 r.,  
z Instytutem Zdrowia Człowieka spółka z o.o. 
 
W dalszej części poruszył kwestie zapisu w protokole dot. ilości etatów w liczbie 5,75 etatu  
w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu. Zapytał czy taki jest stan 
faktyczny czy to omyłka. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK poinformował, iż stan faktyczny to 4,75 etatów. 
Zapis w protokole został skorygowany. 
 

Wobec braku  innych uwag do projektu protokołu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Michał NOWAK poddał pod głosowanie protokoł z uwzględnioną poprawką z kontroli Komisji 
Rewizyjnej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu. 
 
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie, a następnie podpisany. 
  

 

Ad 4. 

Przygotowanie do kontroli zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. 
 

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 2021 r. oraz wydatki bieżące, 

 wydatki remontowe i inwestycyjne za 2020 r, 

 realizację zadań jednostki. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK zadał pytanie, czy Członkowie 

Komisji mają propozycję poszerzenia przedstawionego zakresu kontroli. 
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W wyniku dyskusji Członkowie Komisji: 

1. ustalili zakres kontroli obejmujący: 

 strukturę organizacyjną, statut jednostki, strukturę zatrudnienia oraz zakresy 

czynności pracowników realizujących zadania, 

 arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022, 

 plan budżetu jednostki na 2021 r. oraz wydatki bieżące, 

 wydatki remontowe i inwestycyjne za 2020 r, 

 realizację zadań jednostki. 

 

2. ustalili, że kontrolę przeprowadzi Komisja w składzie: Michał Nowak,Emil Bodziony, 

Andrzej Gancarz, Franciszek Kantor, Tadeusz Zaremba. 

3. wyznaczyli na Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Pana Michała Nowaka,  

4. ustalili, że kontrola odbędzie się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego 

Witosa w Nawojowej (ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa) z udziałem Dyrektora 

kontrolowanej  Jednostki, 

5. ustalili termin kontroli na 8 listopada 2021 roku, godz. 14.00. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK poddał pod głosowanie powyższe kwestie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

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

 

Ad 5. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Członek Komisji Tadeusz ZAREMBA zabierając głos, powiedział, że nie otrzymał od Starosty 

Nowosądeckiego do tej pory odpowiedzi  na interpelację zgłoszoną podczas XXI  Sesji RPN w dn.  

24 września br., dotyczące procedury wyboru projektanta Sali obrad Starostwa Powiatowego. Zwrócił się 

o przypomnienie w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK odpowiedział, iż odpowiedź pisemną w tej 

sprawie otrzyma do końca tygodnia tj. 8.10.br. Zostanie ona umieszczona na Portalu Radnego oraz 

wysłana pocztą. 

 

Ad 6. 

Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK podziękował wszystkim za przybycie                           

i zamknął posiedzenie. 

             

                            Przewodniczący 

                     Komisji Rewizyjnej RPN 

       

                            Michał NOWAK 

 

 

 

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


