
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI 
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

ZA 2016 ROK

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie 
zapisów § 33 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu Słubickiego, zgodnie z którymi 
Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie 
z realizacji rocznego planu kontroli w terminie do 31 stycznia roku 
następnego.

W roku 2016 Komisja Rewizyjna rozpoczęła działalność 
w następującym składzie, powołanym na podstawie uchwały Nr 11/7/14 
Rady Powiatu z dnia 23 grudnia 2014 r.:

1) Robert Tomczak - Przewodniczący Komisji,
2) Mirosława Jankowska - Wiceprzewodnicząca Komisji,
3) Krystyna Skubisz - Członek Komisji,
4) Amelia Szołtun - Członek Komisji.

Skład ten został następnie zmieniony uchwałą Nr XXIV/105/16 Rady 
Powiatu z dnia 26 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym od tego dnia 
Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:

1) Mirosława Jankowska - Przewodnicząca Komisji,
2) Tomasz Pisarek - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Wojciech Dereń - Członek Komisji,
4) Robert Tomczak - Członek Komisji.

W grudniu 2016 r. p. Mirosława Jankowska złożyła rezygnację 
z funkcji Przewodniczącej Komisji.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok został zatwierdzony 
na podstawie uchwały Nr XVI/66/15 Rady Powiatu z dnia 24 listopada 
2015 r. Plan zakładał przeprowadzenie 3 kontroli.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła 
kontrolę działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach. Podczas 
kontroli Komisja zapoznała się z bazą lokalową nowej siedziby jednostki 
w budynku nr 5 na terenie Terminala w Świecku oraz ze stanem sprzętu 
będącego w dyspozycji jednostki. W wyniku kontroli Komisja wydała 
następujące zalecenia:

1) przeprowadzenie analizy stanu sprzętu technicznego i podjęcie 
działań zmierzających do jego unowocześnienia oraz do zakupu 
nowego, w szczególności urządzenia do wykonywania remontów 
cząstkowych nawierzchni bitumicznych,
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2) lepsze oznakowanie drogi dojazdowej do siedziby Zarządu Dróg 
na terenie Terminala.

W dniu 15 grudnia 2016 r. Komisja Rewizyjna rozpoczęła czynności 
kontrolne dot. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach. 
Przedmiotowa kontrola była kontynuowana i zakończona w dniu 
10 stycznia 2017 r.

Kontroli dokonano w zakresie warunków i organizacji pracy, stanu 
infrastruktury i potrzeb w tym zakresie. W wyniku kontroli Komisja 
sprecyzowała następujące wnioski:

1) W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja stwierdziła 
konieczność przeprowadzenia remontu w jednym z sanitariatów. 
Pani Kierownik przekazała informacje, że zgromadziła materiał 
niezbędny do przeprowadzenia przedmiotowego remontu. 
Prace remontowe powinny objąć montaż dodatkowych umywalek, 
wymianę grzejnika i kabiny prysznicowej oraz ułożenie glazury 
i roboty malarskie. Przebywający w placówce w trakcie kontroli Wójt 
Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski przekazał informację, 
że pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w miesiącu marcu 
wykonają remont sanitariatu z materiałów zabezpieczonych przez 
Warsztat. Wizja oraz informacje przekazane przez Kierownika 
uzasadniają również przeprowadzenie prac remontowych w zakresie 
pokrycia dachu nad pomieszczeniem kuchni oraz holu. Przed 
przeprowadzeniem prac dekarski należy oszacować ich zakres 
i wartość.

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 
1786) wprowadziło wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników 
placówki. Kontrola przeprowadzona przez PFRON w czerwcu 2016 r. 
wykazała konieczność zatrudniania w Warsztacie pracowników 
o określonych Rozporządzeniem, o których mowa na wstępie, 
kwalifikacjach. Powyższe wymagania powodują problemy 
z utrzymaniem odpowiednio wykwalifikowanej kardy przy istniejącym 
poziomie wynagrodzeń. Niskie pobory skutkują utratą 
wykwalifikowanych pracowników, co miało miejsce szczególnie 
w latach 2008-2013, natomiast w 2014 roku zaszła konieczność 
likwidacji dwóch etatów. Należy podjąć działania zmierzające 
do zabezpieczenia środków finansowych pozwalających na ustalenie 
poziomu wynagrodzeń, który zabezpieczy wykfalif i kowaną kadrę 
w jednostce.



Komisja nie zrealizowała kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Słubicach, zaplanowanej na marzec 2016 roku.

Ponadto w trakcie 2016 roku Komisja Rewizyjna, zgodnie z § 33a 
Statutu Powiatu zajmowała się bieżącym rozpatrywaniem skarg 
skierowanych do Rady Powiatu. W tym zakresie:

1) na posiedzeniach w dniach 28 czerwca i 25 sierpnia rozpatrzyła 
skargę interesanta na działalność Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Słubicach,

2) 29 listopada rozpatrzyła skargi Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Słubicach na działanie Starosty Słubickiego 
oraz Sekretarza Powiatu.

W wyniku rozpatrzenia skarg Komisja opracowała stosowne projekty 
uchwał, które przedłożyła pod obrady Rady Powiatu.


