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SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z KONTROLI 

 

PRZEPROWADZONYCH W I KWARTALE 2013  ROKU. 

 

 

 

W I kwartale 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole planowe. 

Tematyka kontroli była zgodna z planem kontroli Komisji na 2013 rok, przyjętym przez Radę 

Powiatu Uchwałą Nr XXX / 397 / 12 z dnia  29 listopada 2012 roku.  

W dniu 21. stycznia 2013 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził 

kontrolę wybranych postępowań przetargowych,  przeprowadzonych przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Zawierciu w 2012 roku. Kontrolą objęto następujące postępowania, przeprowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego: 

1. Zakup i dostawa grysu bazaltowego oraz emulsji asfaltowej dla Powiatowego Zarządu 

Dróg w   Zawierciu,   

2. Wykonanie usług geodezyjnych  

Postępowanie obejmowało 2 części. Pierwsza dotyczyła wykonania pomiarów                             

i podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, natomiast druga 

– wyboru firmy do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę                            

w miejscowości Zawada Pilicka. 

3. Przebudowa chodnika w miejscowości Witów. 

 

Z przedłożonych zespołowi kontrolnemu dokumentów wynika, że procedury przetargowe 

zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Środki finansowe 

powiatu zawierciańskiego przeznaczone na realizację poszczególnych zamówień zostały 

wykorzystane przez jednostkę w sposób właściwy, nie budzący zastrzeżeń. Wobec 

powyższego Komisja postanowiła nie formułować wniosków pokontrolnych.  

 

W dniu 20. lutego br. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę wydatkowania środków 

finansowych na realizację zadań z tytułu pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem 

wydatków gmin w tym zakresie. Kontrola przeprowadzona została w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zawierciu. W toku kontroli przeanalizowano zagadnienie pieczy 

zastępczej pod kątem: 

 ilości rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach; 

 środków finansowych wydawanych na ten cel; 

 wydatków  gmin na funkcjonowanie pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ustawy o pieczy 

zastępczej; 

 kwestię usamodzielniania wychowanków. 

 

Komisja bardzo pozytywnie oceniła działania, podejmowane w objętym kontrolą zakresie                      

w pierwszym roku obowiązywania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

która nakłada na powiat szereg nowych obowiązków, szczególnie  w sferze współpracy                           

z rodzinami, które mają problemy we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych.  

Niezależnie od powyższej opinii Komisja w wystąpieniu pokontrolnym wnioskowała                       



o uściślenie współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizowania 

wsparcia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 

przebywających w rodzinach zastępczych, polegającego na wspieraniu procesu 

usamodzielniania.  

 

W dniu 20. marca 2013 roku przeprowadzona została kontrolę dokumentacji 

planistycznej  - opisowej i graficznej dotyczącej planów podejmowanych przedsięwzięć                   

w przypadku zaistnienia zdarzeń i zagrożeń kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem 

nadzwyczajnych klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych i innych w rejonie Centralnej 

Magistrali Kolejowej. W toku kontroli członkowie zespołu zapoznali się z materiałami 

dotyczącymi stanu przygotowań powiatu zawierciańskiego na wypadek klęsk żywiołowych 

oraz uzyskali informacje na temat administratorów rzek, cieków i zbiorników wodnych 

zlokalizowanych na terenie powiatu i wykorzystywanych w razie ewentualnych zagrożeń. 

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz 

wydanych w tym zakresie zarządzeń Starosty w wystąpieniu pokontrolnym Komisja 

wnioskowała o: 

1. przeprowadzenie na terenie powiatu kontroli urządzeń przeciwklęskowych tj. zbiorników 

wodnych, systemów informowania – alarmowania – monitorowania w razie wystąpienia 

różnego rodzaju klęsk żywiołowych oraz sytuacji kryzysowych i przedstawienie Komisji 

w miesiącu grudniu informacji o stanie ww. urządzeń i systemów;   

2. zweryfikowanie możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na zakup nowego sprzętu 

niezbędnego w razie wysterowani zagrożeń klęsk żywiołowych. 

 

 

Na tym sprawozdanie zakończono.     

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                

                                                                                              Zdzisław Maligłówka  

 

 


