
P R O T O K O Ł  NR 10/2008 
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej  

odbytego w dniu 27 października 2008 roku 
 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria 
CharąŜka. 
 
 Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie  quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie   przeprowadzonych    przez   zespoły   kontrolne    kontroli 
obejmujących: 

a/ gromadzenia i wydatkowania środków w ramach Powiatowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
b/ zasadności utrzymywania gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego 
przy ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
Wypracowanie wniosków pokontrolnych. 

4. Powołanie zespołu kontrolnego i ustalenie terminu kontroli wdraŜanych przez 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej programów naprawczych lub przyjętych 
rozwiązań przekształceniowych.  

5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 1  Otwarcia posiedzeń Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca 
Komisji Maria CharąŜka, witając członków Komisji. 
Stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania decyzji. 
 
Ad.  2  Do protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji uwag nie zgłoszono. 
Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 3  W tym punkcie przewodniczący zespołów zapoznali Komisję z treścią 
protokołów sporządzonych przez zespoły kontrolne dokonujące kontroli: 
- gromadzenia i wydatkowania środków w ramach Powiatowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
-  zasadności utrzymywania gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy 
ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
Jako pierwszy omówiono protokół z kontroli gospodarstwa pomocniczego 
funkcjonującego przy ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. W sentencji zespół 
kontrolny stwierdza, iŜ  widzi potrzebę dalszego funkcjonowania powyŜszego 
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gospodarstwa. Z praktycznej nauki zawodu odbywającej się w kontrolowanych 
warsztatach korzysta 240 uczniów. Warunki kształcenia są złe i wymagają 
zaangaŜowania znacznych środków finansowych.  
Zdaniem Radnego Ireneusza Staworzyńskiego, wizyta w gospodarstwie 
pomocniczym skłania do wniosku, iŜ kierownictwo szkoły i warsztatów nie ma 
pomysłu na ich dalsze funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Oglądanie się 
na środki finansowe ze strony organu prowadzącego, nie jest metodą na 
rozwiązanie istniejących problemów.   Potrzebne jest zmobilizowanie kadry 
do większej aktywności w zakresie określenia przyszłej roli warsztatów, 
a następnie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  Zaprezentowanie pewnego 
pomysłu da w konsekwencji moŜliwość ubiegania się o środki od organu 
prowadzącego na wykonanie niezbędnych  remontów. 
Radny Mariusz Błąkała stwierdził, iŜ zwiększenie wielkości prowadzonej 
w gospodarstwie działalności gospodarczej moŜe nastąpić jedynie w przypadku 
całkowitej wymiany wyposaŜenia warsztatów na nowoczesny sprzęt dający 
moŜliwość szerszej realizacji zleceń, a do tego potrzebna jest umiejętność 
pozyskania środków zewnętrznych.  
Komisja w głosowaniu przyjęła następujące wnioski: 

1. Istnieje potrzeba dalszego funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego. 
2. Zbudowanie programu rozwoju szkolnictwa zawodowego dostosowanego 

do potrzeb rynku pracy oraz moŜliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na modernizację istniejącej bazy lokalowej. 

Komisja uznała za celowe zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji 
kierownictwa placówki, aby móc zapoznać się z planowanymi działaniami 
w zakresie  rozwoju szkolnictwa zawodowego.  
 Następnie Komisja przystąpiła do omawiania kontroli gromadzenia 
i wydatkowania środków w ramach Powiatowego  Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ramach tej kontroli Komisja przyjęła następujący wniosek: 

1. Istnieje potrzeba zintensyfikowania działań promocyjnych funkcjonowania 
PFOŚiGW, aby wiedza o moŜliwościach skorzystania ze środków była 
większa. 

 
Ad. 4 Ten punkt porządku obrad obejmował powołanie zespołu kontrolnego 
i ustalenie terminu kontroli wdraŜanych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
programów naprawczych lub przyjętych rozwiązań przekształceniowych. 
Uzgodniono, iŜ  powołany zespół kontrolny w składzie : 
 

1. Maria CharąŜka – przewodnicząca zespołu, 
2. Zofia Winiarska – członek,  
3. Ireneusz Staworzyński  - członek, 
4. Mariusz Błąkała – członek, 
5. Maria Piątek – członek, 
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w dniach od 18  listopada 2008 roku  do 17 grudnia 2008 r. przeprowadzi 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej kontrolę wdraŜanych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
programów naprawczych lub przyjętych rozwiązań przekształceniowych. 
 
Ad.  5 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i  braku dalszych głosów 
w dyskusji, Przewodnicząca Komisji Maria CharąŜka o godzinie 15:30 
dokonała zamknięcia posiedzenie Komisji.  
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
   
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
  (-) Maria CharąŜka  


