PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ
Z KONTROLI KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Komisja Rewizyjna zawęziła kontrolę funkcjonowania Urzędu Starostwa
Powiatowego do kontroli kosztów funkcjonowania Zarządu Powiatu. Poprzednia kontrola
obejmowała koszty funkcjonowania Zarządu Powiatu za rok 2010. W planie kontroli za rok
2011 zamiast Zarządu napisano Urzędu.
Komisja Rewizyjna rozpoczęła w/w kontrolę 21.11.2011 r. Na pierwszym spotkaniu
Komisja zwróciła się do Pani Sekretarz Heleny Pokorskiej o podanie składu Zarządu i osób
obsługujących Zarząd wraz z wydatkami na płacę i obsługę Zarządu w I półroczu 2011 r.
W dniu 7.12.2011 r. analizowaliśmy dokumentację otrzymaną od Pani Sekretarz, w wyniku
której skierowaliśmy dodatkowe pytania do Zarządu Powiatu dotyczące wyjaśnienia
korzystania z samochodów służbowych oraz wypłaconych ekwiwalentów za urlopy
ustępujących członków Zarządu w 2011 r.
Odpowiedzi otrzymaliśmy pismami z dnia:
6.12.2011 r. – od Pani Skarbnik
16.12.2011 r. – z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
(koszt korzystania z samochodów służbowych)
19.12.2011 r. – zadaliśmy dodatkowe pytania Pani Skarbnik w związku z odpowiedziami,
które otrzymaliśmy wcześniej
22.12.2011 r. – Pani Skarbnik poinformowała nas o wypłaceniu ekwiwalentu za urlop.
Komisja Rewizyjna na pięciu posiedzeniach, spośród innych zagadnień zajmowała się
również kontrolą kosztów funkcjonowania Zarządu za I półrocze 2011 roku.
W świetle otrzymanych dokumentów i dodatkowych wyjaśnień stwierdzamy, że koszty
funkcjonowania Zarządu za I półrocze 2011 r. wyniosły 500.271 zł.
W analogicznym okresie roku 2010 kształtowały się one w wysokości 478.394 zł (wynik
uzyskany jest poprzez podzielnie kosztów roku 2010 : 2).
A zatem wzrost kosztów funkcjonowania Zarządu w stosunku do roku 2010 wyniósł około
4,6%. Biorąc pod uwagę inflację w granicach 4% wzrost kosztów Zarządu był nieznaczny.
W/w koszty byłyby niższe, gdyby nie wypłata ekwiwalentu za 60 dni niewykorzystanego
urlopu Wicestarosty.
Z pisma Pani Starosty (w załączeniu) wynika, że nie było możliwości wykorzystania urlopu
przez Wicestarostę, ponieważ wynikało to z organizacji pracy Zarządu po wyborach
samorządowych.
Reasumując Komisja Rewizyjna stwierdza, że koszty funkcjonowania Zarządu
Powiatu za I półrocze 2011 roku w stosunku do roku 2010 wykazały nieznaczny wzrost
(w granicach inflacji w tym okresie) nie rzutuje na sytuację finansową Starostwa.
Zalecenia Komisji Rewizyjnej:
1. Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych z godnie z Kodeksem pracy.
2. Znaczna obniżka kosztów funkcjonowania jest możliwa poprzez zmianę struktury
Zarządu np. zmniejszenia etatowych członków Zarządu.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden doręczono Przewodniczącej Zarządu.
Poinformowano Przewodniczącą Zarządu o możliwości wniesienia zastrzeżeń,
w terminie 7 dni od podpisania protokółu, co do zawartych w protokóle ustaleń.
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