PROTOKÓŁ
Z KONTROLI KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU POWIATU ZA ROK 2010

Komisja Rewizyjna odbyła 3 spotkania analizując dokumenty dostarczone przez
Sekretarza Powiatu Panią Helenę Pokorską.
W skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
− Starosta
– Krzysztof Boczarski,
− Wicestarosta
– Mirosław Pszonka,
− etatowy Członek Zarządu
– Grzegorz Michalczyk,
− etatowy Członek Zarządu
– Dariusz Grajda,
− nieetatowy Członek Zarządu – Krystyna Kaczorek.
Koszty obsługi Zarządu za 2010 r. wynosiły 946.788 zł (załącznik Nr 1).
Na koszty te złożyły się wynagrodzenia etatowych członków zarządu w kwocie
600.266 zł.
Nieetatowy członek zarządu otrzymał dietę w wysokości 25.010 zł wypłaconą, jako
dieta radnego.
Wynagrodzenia osób obsługujących Zarząd wyniosły 159.892 zł. dotyczy to kierowcy,
sekretarki, osoby obsługującej Zarząd. W/w pracują jeszcze w Wydziale Organizacyjnym
i Spraw Społecznych pełniąc inne funkcje poza obsługą Zarządu.
Wynagrodzenie za pracę:
− Starosty wynosiło - 161.263,55 zł,
− Wicestarosty – 147.411,30 zł,
− Grzegorza Michalczyka - etatowego Członka Zarządu – 112.094,86 zł,
− Dariusza Grajdy - etatowego Członka Zarządu – 107.055,29 zł,
Ustępujący Starosta otrzymał wynagrodzenie za niewykorzystany urlop w wysokości
49.969,64 zł i odprawę w wysokości 37.620 zł.
Dariuszowi Grajdzie - etatowemu Członkowi Zarządu wypłacono ekwiwalent za urlop
wypoczynkowy w wysokości 417,46 zł, zaś odprawę w wysokości 26.400 zł wypłacono
w 2011 roku.
Wicestarosta i Pan Grzegorz Michalczyk etatowy Członek Zarządu nie otrzymali
odprawy, gdyż zostali wybrani na kolejną kadencję.
Do obsługi Zarządu przypisany jest jeden kierowca, w szczególnych przypadkach
(choroba, urlop itp.) do obsługi Zarządu Pani Sekretarz oddelegowuje inne osoby.
Etatowi członkowie zarządu z wyjątkiem Pana Grzegorza Michalczyka i Pana
Dariusza Grajdy korzystali z samochodów służbowych. Ryczałt samochodowy wyniósł
5.255 zł.
Wnioski:
Komisja Rewizyjna nie widzi nadmiernych wydatków w kosztach funkcjonowania
Zarządu. Niemniej uważamy, że wynagrodzenie etatowych członków zarządu jest wysokie.
Za poziom wynagrodzenia Wicestarosty i dwóch członków zarządu odpowiedzialny był Pan
Starosta, natomiast o wysokości wynagrodzenia Starosty decydowała Rada Powiatu.
Starosta i Wicestarosta korzystając z samochodów służbowych kosztowali cztery razy
więcej od dwóch pozostałych etatowych członków Zarządu.
W szczególności dotyczy to Starosty Pana Krzysztofa Boczarskiego, który przejechał
38.199 km za kwotę 16.596 zł. Wynika z tego, że przejeżdżał około 100 km dziennie.

Komisja Rewizyjna wnosi o racjonalne korzystanie z samochodów służbowych.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że Starosta nie korzystał praktycznie z przysługującego
mu urlopu. Skutkowało to wydatkiem w wysokości 49.969,64 zł (ekwiwalent za urlop).
Osoby, które umożliwiły kumulowanie się urlopu są za tą nieprawidłowość
odpowiedzialne.
Wnosimy o coroczne rozliczanie się z wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
zgodnie z kodeksem pracy.
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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