
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z KONTROLI 

PRZEPROWADZONYCH W II PÓŁROCZU 2013 ROKU 

 

 

W II półroczu 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole planowe. 

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

Powiatu Uchwałą Nr XXX / 398 / 12 z dnia 29 listopada 2012 roku z późniejszymi  

zmianami. 

 

W dniu 9 sierpnia 2013 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził 

kontrolę realizacji działań naprawczych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu oraz 

działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W toku kontroli  bardzo pozytywnie 

oceniono podejmowane i wdrażane przez dyrekcję placówki działania restrukturyzacyjne, 

namacalnym efektem których jest widoczna poprawa sytuacji finansowej szpitala. Na 

podkreślenie zasługuje również duże zaangażowanie w prace remontowe, prowadzone na 

poszczególnych oddziałach i doposażanie komórek w nowoczesny sprzęt i aparaturę 

medyczną, co bezpośrednio przekłada się na poprawę warunków leczenia i podnosi jakość 

świadczonych usług medycznych.  

Niezależnie od powyższej oceny Komisja uznała za konieczne: 

1. dalsze podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych  

z przeznaczeniem za zakup specjalistycznego sprzętu; 

2. eksponowanie i promowanie na wszystkich płaszczyznach pozytywnych zmian  

w funkcjonowania szpitala, osiągniętych dzięki wprowadzonym zmianom  

i  przyczyniających się do stopniowej stabilizacji finansowej placówki.   

 

W dniu 10 października br. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zawierciu 

przeprowadzona została kontrola realizacji inwestycji w zakresie modernizacji i przebudowy 

dróg powiatowych w 2012 i w I półroczu 2013 roku, prowadzonych z wykorzystaniem 

środków zewnętrznych.  W toku kontroli członkowie zespołu kontrolnego zwrócili uwagę, że 

coraz więcej prac remontowych na drogach powiatowych wykonywanych jest siłami 

własnymi. Jest to możliwe dzięki temu, iż PZD dysponuje sprzętem specjalistycznym, 

pozwalającym na realizację napraw cząstkowych i prac porządkowych we własnym zakresie.  

Dzięki temu prace te są wykonywane szybciej, efektywniej i przy wykorzystaniu znacznie 

mniejszych środków finansowych niż w poprzednich kadencjach.   

Zdaniem Komisji zasadne wydaje się wsparcie dla dalszego rozwijania działań w tym 

zakresie, bowiem ten tok postępowania przynosi oczekiwane rezultaty, usprawnia 

funkcjonowanie PZD i umożliwia prawidłowe zarządzanie drogami.  

W związku z powyższym Komisja uznała, że Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu winien 

opracować szczegółowy katalog prac, które chciałby realizować we własnym zakresie. Po 

zaakceptowaniu przedstawionej koncepcji przez Zarząd Powiatu, konieczne jest umożliwienie 

jednostce zakupu konkretnego sprzętu, pozwalającego na wykonanie wskazanego zakresu 

robót.  

 

W dniu 13. listopada 2013 roku przeprowadzona została kontrola realizacji 

wniosków i zaleceń pokontrolnych, wysuniętych przez Komisję w 2013 roku.   

Członkowie Komisji jednoznacznie stwierdzili, że nie wnoszą uwag do objętego kontrolą 

zakresu. Działania, podejmowane przez Zarząd Powiatu i dyrektorów kontrolowanych 

jednostek organizacyjnych powiatu w związku z wykonaniem zaleceń pokontrolnych Komisji 

są uzasadnione i nie budzą zastrzeżeń.   



Niezależnie od powyższej pozytywnej oceny Komisja – po zapoznaniu ze szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi podjętych działań – uznała za zasadne i konieczne rozszerzenie 

zakresu wystąpień pokontrolnych o następujące zagadnienia: 

1. wystąpienie do gmin powiatu zawierciańskiego z apelem, aby w przypadku wystąpienia 

klęsk żywiołowych delegowały jak najwięcej osób do szacowania powstałych strat. 

Szybkie przekazanie tych informacji od odpowiednich służb i instytucji przekłada się  

bowiem na wysokość ewentualnej pomocy ze strony państwa, która przydzielana jest  tuż 

po wystąpieniu zdarzeń; 

2. zapewnienie właściwej obsady kadrowej Wydziału Komunikacji poprzez uzupełnianie 

wakatów, powstałych na skutek odejścia pracowników na emeryturę, świadczenia 

przedemerytalne, urlop wychowawczy czy długotrwałe zwolnienie lekarskie. Zapewnienie 

właściwej obsady kadrowej Wydziału, co jest bardzo istotne ze względu na zakres zadań 

realizowanych przez i stale rosnącą liczbę petentów; 

3. wykonanie tzw. zasilania drugostronnego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu oraz pilne 

wyremontowanie i uruchomienie starego agregatu prądotwórczego. Działania te 

przyczynią się do istotnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pacjentów w przypadku 

wystąpienia klęsk żywiołowych, objawiających się brakiem zasilania szpitala w energię 

elektryczną. 

 

W dniu 4. grudnia 2013 roku zespół kontrolny Komisji przeprowadził kontrolę 

realizacji wybranych uchwał Rady i Zarządu Powiatu, podjętych w 2013 roku. Kontrolą 

objęto następujące uchwały: 

  

1. Nr XXXV / 441 / 13 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 marca 2013 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej  

w skład powiatowego zasobu nieruchomości; 

2. Nr XXXVIII / 506 / 13 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku  

w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu „Nowoczesne szkolnictwo 

zawodowe”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki;    

3. Nr XXXVIII / 507 /13 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Zawierciu; 

4. Nr 134/ 773 / 13 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z  dnia 20 czerwca 2013 roku  

w sprawie przyznania dotacji dla Klubu Sportowego „KORONA” w Rokitnie 

Szlacheckim na realizację zadania publicznego pn. „Turniej oldbojów – Rokitno 

Szlacheckie 2013”;  

5. Nr 138 / 817 / 13 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 16 lipca 2013 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia 

pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

 

Ze względu na brak zastrzeżeń do sposobu realizacji wymienionych wyżej dokumentów 

Komisja postanowiła nie formułować wniosków pokontrolnych 

 

Na tym sprawozdanie zakończono.     

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                

                                                                         Zdzisław Maligłówka  

 

 


