Pabianice, 5 kwietnia 2006 r.

Komisja
Rewizyjna

PROTOKÓŁ NR 6/76/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2006 r. o godz. 15.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Ad. 1
Spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Piotr Adamski, który
powitał Członków Komisji oraz zaproszonych gości (lista obecności w załączeniu –
załącznik nr 1).
Ad. 2
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia (załącznik nr 2), który
w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie, (za – 7 osób).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Skarga p. Jadwigi Wasilewskiej i p. Barbary Żeromińskiej.
W tym punkcie głos zabrał Geodeta Powiatowy – p. Ryszard Staniszewski, który
poinformował, iż sprawa dotyczyła działki rolnej, której właścicielami są 3 osoby.
Nieprawidłowość w dokumentach pojawiła się na skutek błędnego zapisu. Pracownik
PODGiK-u zamiast wprowadzić zapis 1/3 wprowadził 1/1. Dodał, że sprawa została
wyjaśniona i obie strony są usatysfakcjonowane.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zapoznanie z pismem Kuratora Oświaty.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Piotr Adamski,
który odczytał pismo Kuratora Oświaty dot. realizacji wniosku i zaleceń Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach (załącznik nr 3)
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zapoznanie się z opiniami poszczególnych komisji Powiatu
Pabianickiego w sprawie zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2005 rok.
P. Piotr Adamski odczytał opinie poszczególnych Komisji (załącznik nr 4).
Ad. 6
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2005 rok.
P. Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Piotr Adamski zwrócił uwagę na przejrzystą
i czytelną formę sprawozdania. Dodał, iż dochody zostały wykonane w 100% i powiat nie
musiała zaciągać kredytu. Następnie zwrócił się z pytaniem do p. Skarbnik, dlaczego
w wydatkach w dziale 801 Oświata i Wychowanie nie została zagospodarowana kwota
ok. 500 000 zł?
P. Skarbnik poinformowała, iż kwota ta pochodzi z dotacji WFOŚiGW i dotyczy
zadania inwestycyjnego w I LO w Pabianicach, które będzie realizowane w 2006 roku.
P. Piotr Adamski zapytał z czego wynika 45 % wykonanie w dziale 020 Leśnictwo?
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P. Skarbnik odpowiedziała, iż związane jest to z przesunięciem inwestycji dot.
wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu na rok 2006.
P. Piotr Adamski zapytał dlaczego w dziale 600 Transport i łączność wykonanie jest
o 100 000 zł niższe od planu po zmianach?
P. Skarbnik poinformowała, iż 20 000 zł wynika z nierozliczenia inwestycji przez
Gminę Dobroń. Natomiast 80 000 zł są to środki pochodzące z tytułu opłat za zajęcie pasa
drogowego.
P. Piotr Adamski zapytał o tabelę na str. 98 w dziale 600 Transport i łączność
plan wg uchwały budżetowej wynosi 0,00, z czego to wynika?
P. Skarbnik stwierdziła, iż na podstawie ustawy o finansach publicznych do 31 grudnia
2005 r. mogły istnieć środki specjalne. W I półroczu 2006 r. środki specjalne mogły
funkcjonować w zakresie regulowania zobowiązań i egzekwowania należności.
P. Piotr Adamski na str. 99 podkreślił słabo oszacowane wpływ z opłat
komunikacyjnych.
P. Skarbnik stwierdziła, iż wynikało to z konieczności zachowania płynności zadań.
Dochody realizowane są przez 12 miesięcy. Ostatnia transza dochodów z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wpływa na rachunek bankowy Powiatu
w styczniu następnego roku.
P. Piotr Adamski odnośnie str. 102 zapytał z czego wynika 66% wykonanie w dziale 801
Oświata i Wykonanie?
P. Skarbnik poinformował, iż likwidacja środków specjalnych spowodowała gwałtowny
wzrost planu po zmianach. Dodała, iż środki te m.in zostały przeznaczone na stołówkę
w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie. Ponadto do
realizacji na 2006 rok przesunięto zadanie związane z termomodernizację szkół.
P. Piotr Adamski zapytał, czy kwota ok. 165 000 zł zł w dziale 75020 Starostwa
Powiatowe związana jest z podwyżka dla pracowników, czy wynika z zatrudnienia nowych
osób?
P. Skarbnik odpowiedziała, iż przede wszystkim kwota ta związana jest z refundacją z
Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach i dotyczy osób zatrudnionych m.in. w ramach
,,robót publicznych” i ,,prac interwencyjnych”.
P. Piotr Adamski poprosił o przygotowanie przez p. Skarbnik informacji dot. kwoty
refundacji oraz ilości osób zatrudnionych z PUP-u. Następnie zapytał, dlaczego w dziale
Kultura Fizyczna i Sport kwota 31 000 zł nie została wykonana w 100 % oraz dlaczego. nie
zostało wykorzystane kwota 200 000 zł Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na koniec 2005 r.
P. Skarbnik stwierdziła, iż niewykorzystanie 200 000 zł PFOŚ i GW wynika z faktu,
iż realizacja wielu zadań przewidziana jest na 2006 r. np. termomodernizacja budynku I LO
w Pabianicach; nadzór inwestorski nad termomodernizowanymi placówkami oświatowymi oraz
wykonanie dokumentacji technicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach.
P. Piotr Adamski poprosił o przygotowanie informacji dot. dofinansowania sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - z kim zostało zawarte 10 umów na
łączną kwotę 45 314 zł ?
Przewodniczący Komisji p. Piotr Adamski poprosił o przedstawienie przez p. Skarbnik
informacji o stopniu realizacji wniosków pokontrolnych w zakresie gospodarki finansowej.
P. Skarbnik poinformowała, iż kontroli zewnętrznych w 2005 r. nie było. Natomiast jeśli
chodzi o kontrole wewnętrzne, kontrolowane były następujące jednostki:
– Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pabianicach –
bez zaleceń, opinia pozytywna.
– Powiatowy Nadzór Budowlany – zalecenia zostały wykonane.
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (DPS) – zalecenia zostały wykonane;
– Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstantynowie Łódzkim – zalecenie dot.
własności budynku. Uzyskano odpowiedź, iż jest to własność gminy a nie powiatu.
2

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach – zalecenia zostały wykonane;
I LO w Pabianicach – zalecenia zostaną wykonane do 30 czerwca 2006 r.
– Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie nadzoru nad Stowarzyszeniami –
zalecenia zostały wykonane.
P. Piotr Adamski poprosił p. Skarbnik o podanie informacji na temat stanu długu.
P. Skarbnik odpowiedziała, iż na koniec 2005 r. zadłużenie wynosi 2 331 366 zł oraz
308 416 zł - pożyczka na zakup ciągnika.
Komisja Rewizyjna dodatkowo zweryfikowała sprawozdania ,,Rb”. W tej kwestii
p. Skarbnik poinformowała, iż zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie.
Wynik głosowania był następujący:
za – 6 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 3 osoby,
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2005 rok
zostało pozytywnie zaopiniowane.
–
–

Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów:
Nr 6/74/06 z 15 marca 2006 r.
W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
p. Piotr Adamski zaproponował głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za – 9 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób,
protokół został przyjęty.
Nr 6/75/06 z 23 marca 2006 r.
W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
p. Piotr Adamski zaproponował głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za – 9 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób,
protokół został przyjęty.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Piotr Adamski poinformował,
iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 6 kwietnia 2006 r. o godz. 14.30. Dodał,
że przedmiotem spotkania będzie sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Pabianickiego za 2005 r.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Piotr Adamski, podziękował radnym i gościom
za udział i zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
/-/ Piotr Adamski
Protokołowała: Michalina Kupska
Załączniki do wglądu w Biurze Rady.
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