
  

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z KONTROLI 

 

PRZEPROWADZONYCH W I KWARTALE 2014  ROKU. 

 

 

 

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

Tematyka kontroli jest zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok, 

zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XLIII / 551 / 13 z dnia 28 listopada 2013 

roku.   

 

W dniu 7. stycznia 2014 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził   

kontrolę w zakresie struktury bezrobocia w latach 2012 – 2013 oraz kosztów i efektów 

podejmowanych przedsięwzięć i nakładów finansowych na walki z bezrobociem. Komisja 

bardzo pozytywnie oceniła działania, podejmowane w związku z pozyskiwaniem funduszy na 

aktywizację zawodową osób bezrobotnych, zwracając jednocześnie uwagę, że działania te  

w sposób szczególny winny koncentrować się na tych grupach wiekowych, w których 

zauważalny jest znaczny wzrost liczby bezrobotnych. W związku z powyższym   Komisja 

postanowiła wnioskować o: 

1. rozszerzenie działań w zakresie pozyskiwania ofert pracy oraz dodatkowych funduszy na 

aktywizację zawodową dla osób bezrobotnych w wieku 50+; 

2. promowanie wśród instytucji i lokalnych przedsiębiorstw oraz stosowanie przy ogłaszaniu 

przetargów działań, zmierzających do zamieszczania w specyfikacjach istotnych 

warunków zamówienia przewidzianej w Prawie zamówień publicznych klauzuli 

społecznej, zobowiązującej do zatrudniania przy wykonaniu wskazanego w przetargu 

zadania osób z terenu powiatu zawierciańskiego.  

 

W dniu 7. lutego 2014 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził 

kontrolę funkcjonowania Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w kontekście 

dostępności do świadczeń medycznych w poradniach specjalistycznych oraz 

konkurencyjności na rynku usług medycznych w tym zakresie. Komisja bardzo wysoko 

oceniła działania i zaangażowanie finansowe dyrekcji ZLA w zakresie organizacji Zakładu, 

warunkujące jego konkurencyjność na rynku usług medycznych względem innych placówek  

i zapewniające pacjentom szeroką dostępność do oferowanych świadczeń zdrowotnych.  

Dostrzegając potrzebę dalszej modernizacji i unowocześniania systemu obsługi pacjentów 

Komisja postanowiła wnioskować o: 

1. przeznaczenie z budżetu powiatu środków finansowych na rozbudowę i poprawę 

warunków infrastruktury wokół przychodni ZLA; 

2. wsparcie finansowe w zakupie urządzeń elektronicznych niezbędnych do obsługi 

wdrażanego systemu informatycznego (serwery, terminale bezdyskowe, drukarki). 

 

 

W dniu 12. czerwca br. przeprowadzona została kontrola realizacji zadań opiekuńczo 

– wychowawczych w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu  

w kontekście posiadanych środków finansowych z uwzględnieniem wykorzystania mienia 

powiatu przekazanego jednostce w trwały zarząd. Po zapoznaniu z ustaleniami zespołu 

kontrolnego Komisja wskazała konieczność zabezpieczenia środków finansowych na 

wykonanie remontu obiektu w Chruszczobrodzie celem jak najszybszego dostosowania go do 



standardów, obowiązujących w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W związku  

z powyższym  Komisja postanowiła wnioskować o: 

1. zakupienie dla potrzeb placówki w Chruszczobrodzie podstawowego sprzętu AGD i RTV 

oraz łóżek piętrowych; 

2. wykonanie ogrodzenia budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom  

(180 m² ogrodzenia); 

3. wybrukowanie dojścia do budynku (100 m² kostki). 

 

Na tym sprawozdanie zakończono.     

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                

                                                                                              /-/ Zdzisław Maligłówka  

 

 


