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KoNTRoLI KosZTÓw FUNKcJoNowANrA ZARZĄDU PoWIATU ZA RoK 2010

Komisja Rewizyjna odbyła 3 spotkania analizując dokumenty dostarczone przez

Sekr.etarza Powiatu Panią Helenę Pokorską.

_
-

W skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
Starosla
- Krzysztof Boczarski,
Mirosław PszoŃa,
Wicestarosta
etatowyCzłonekZarząd,l GtzegorzMichalczyk,
etatowy Czł.onek Zarządu Dariusz Grajda'
nieetatowy Członek Znządu _ Krystyna Kaczorek.
Koszty obsługi Zarządtt zaZOLO t' wynosiły 946..788 zł (załącznik Nr 1).
Na kószty ti złozyty się wynagrodzenia etatowych człoŃów zarządu

w

kwocie

600.266 zł.

Nieetatowy członek zarządu otrzymał dietę w wysokości25.010 zł wypłaconą iako

dieta radnego.

Wyiagrodzenia osób obsługrrj ąc ych Zavąd wyniosły 159.892 zł. dotyczy to kierowcy,
sekletarki, ońby obsługując e1 Ziząd. Ww pracują jeszcze w Wydziale organizacyjnym
i Spr.aw Społecznych pełniąc inne ftrnkcj e poza obsłltgąZarządu.
Wynagrodzenie za pracę..
_ Starosty wynosiło - 161.263,55 zł'
Wicestarosty 147 ,411'30 zł'
Grzegorza Michalczyka - etatowego Członka Zanądv _ 112.094,86 zł'
_ Dariusza Grajdy . etatowęgo Członka Zarządtt _ I0,7,055,29 zł''
Ustępujący Stalosta otrzymał wynagrodzenie Za niewykolzystarry urlop w wysokości
4C).969^64 zł i odprawę w wysokości 37 .6f0 zł'.
Dariuszowi Grajdzie - etatowemu Członkowi Zarządu wypłacono ekwiwalent za urlop
rłrypoczyrrkowy w wyiokości 41],46 zł' Zaśodprawę w wysokości 26.400 zł wypłacono

w20l1roku.

Wicestarosta i Pan Grzegorz Michalczyk etatowy Członęk Zarządtt nie otrzymali
gdyi zostali wybrani na ko1ejną kadencję.
odprawy,
.
Do o'bsługi Zarządu przypisany jest jeden kierowca, w szczególnych przypadkach
(cl'roroba, urlop itp.) do obsługi Zarządu Pani Sekretarz oddelegowuje inne osoby.
Etatowi członkowie zarządu z wyj ątkiem Pana Grzegorza Michalczyka i Pana
Dariusza Grajdy korzystali z samochodów słuibowych. Ryczałt samochodowy wyniósł
5

'f55 zł'.

Wnioski:
Komisja Rewizyjna nie widzi nadmiernych wydatków w kosztach funkcjonowanla
jest wysokie.
Zavądtt. Nierrrniej uwaiamy, że wynagrodzenie etatowych członków zarządu
Za piztom wynagiodzenia fuicestarosty i dwóch członków zarządu odpowiedzialny był Pan

Staiosta, natomiait o wysokości wynagrodzenia Starosty decydowała Rada Powiatu.
Starosta i Wicestarosta korzystając z samochodów służbowych kosztowali cztery razy
więcej
. ' od dwóch pozostałych etatowych człottków Zarządls, Boczarskiego, który przejechał
W szczegalności dotyczy to Starosty Pana Krzysztofa
38.199kmzakwotę 16.596 zł. wynika Z tego, Że prze1eŻdŻał' około 100 km dziennie.

KomisjaRewizyjnawnosioracjonalnekorzystaniezsamochodówsłużbowych.
KomisjaRewizyjnastwierdza'żeStarostaniekorzystałpraktyczniezprzysługującego
za urlop).nru urlopu. Skutkowało to wydatkiem w wysokości 49.969,64 zł (ekwiwalent
nieprawidłowośó
za
Ią
są
urlopu
się
ósoby, które ,,'ooźli''"iłykumulowanie
oclpowiedzialne.

Wnosimy

o

coroczne roz|iczarie się

z

wykorzystanego urlopu wypoczynkowego

zgodrie z kodeksem pracY.
Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, z których
j eden doręczono Przewodniczącej Zarządu.

Poinfor.mowano Przewodniczącą Zatządtl o moiliwości wniesienia zastrzeiei,
w terminie 7 dni od podpisania protokółu, co do Zawaltych w protokóle ustaleń.
Podpisv członków Komisji:
1. Waldemar Walkiewicz

2. I(acper Kamiński

3'.TarosławKozłowski _źI
4'

TeresaUzarska ./.l'''ł./,,

5, Zdz\sł.av't Zych

