
Znakz 8R.00 I 2.2 .20.2020

Pľotokół Nr 2012020
z posiedzenia Komisji Rewĺzyjnej'

które odbylo się
w Starostwie Powiatowym rry Busku - Zdroju

w dniu l lipca 2020 ľoku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. KľzysztoťWojtaś _ Pľzewodniczący Komisji
2. I3ogusława Majcheľczak - Wicepľzewodnicząca Kornisji
3. Jan Bartosik
4. Roman Duda

oraz

Piotľ ZeljaŚ - Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
Anna Kľól _ Główny Księgowy w Placówce opiekuńczo _ Wyclrowawczej w Winiaľach
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wyclziału SoZ w Staľostwie Powiatowym w Busku _
Zdroju

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1. otwaľcie posieclzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia Komisii'
5. Pľzepľowadzenie kontľoli zasadności ľealizacji wydatków na bieŻące potľzeby

w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach w 20l9 ľoku.
6. Sprawy rőŻne,
7. Zanrknięcie posiedzenia.

Ad. I
Pľzewodni czący Konrisji Rewizyjnej Kľzysztoť Wo.itaś powitał zebrarryclr i o godz. 800

otworzył 20 posiedzenie Konrisji'
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Ad.2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof WojtaŚ poinÍ'oľmował, iŻ zgodnie z listą
obecności w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Komisji (l nieobecny uspľawiedliwiony),
co stanowi quorum pozwa|ające na podejmowanie pľawomocnych decyzji _ listy obecności
Członków Komisji i osób zaproszonych stanowiq załqczniki nr I i 2 ĺlo niniejszego
protokołu.

Ad.3
Pľoponowany poľządek posiedzenia Członkowie Kornisji Rewizyjnej pľzyjęli w głosowaniu:

za-4
pľzeciv, _ ()

wsĺľzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nľ 19/2020 z ostatniego posiedzenia
l9 czeľwca 2020 ľoku został przy.ięty bez uwag

Komisji Rewizyjnej, któľe odbyło się w dniu
w głosowaniu:

za-3
pľzeciw - 0

wsĺrzymał się - l

Ad.5
Członek Komisji Jan Baľtosik zabieľając głos zaznaczył, że dokumenty przekazane ptzez
Placówkę opiekuńczo _ Wychowawczą w Winiarach stanowią obszerny materiał i nie
dotyczą istoty spľawy. Radny podkľeślił, iŻ naIegał, aby posiedzenie Komisji odbyło się
w Placówce w Winiarach. Ponadto, ze względu na podnoszenie pewnych spľaw podczas
obľad Sesji Rady Powiatu, Radny zawnioskował, aby załącznikíem do pľotokołu zostały
kopie ĺäktuľ za wycinkę dľzew oľaz Íäktur za sprzedaż wyciętego dľzewa.
Następnie, Członek Komisji Jan Baľtosik kieľując pytania do Dyrektoľa Placówki opiekuńczo
- Wychowawczej w Winiaľach zwrócił uwagę' aby na dzisiejszym posieclzeniu Komisji
poddać kontroli zagadnienia dotyczące takiclr spľaw jak:

czy prowadzone są remonty w Placówce i na jakiej zasadzie wyłaniani są
wykonawcy?

Dyľektor Po-W w Winiaľach Piotľ Ze|jaś odpowiadając poinfbrmował. że Placówka nie
pľowadzi Żadnych ľemontów, a jeżeli w Placówce są pľZeprowadzane ľemonty to pľzetargiem
na wykonawstwo zajmuje się Ref-erat Inwestycji i Pľonrocji (IP) tut. Staľostwa Powiatowego.
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach uzupełniając' wyjaŚnił, Że Refeľat IP
przepľowadza duŻe inwestycje' Ponadto, Dyľektoľ Po-W w Winiarach poinÍbľmował, że
w Placówce nie były pľowadzone Żadne ľemonty, a wynikało to z faktu, że Placówka będzie
niebawem zrnieniała siedzibę, jak ľównieŻ to, co zauwaŻył Członek Komisji Jan Baľtosik,
w Placówce był przepľowadzany remont. Ponadto, Dyľektor Po-W przekazał, że drobne
pľace typu np. malowanie wykonywane są pľzez pracowników zatrudnionych w Placówce
(konseľwat oľ bądż kieľowca)'

_ następnie, Członek Komisji Jan Baľtosik' odnosząc się do Zarządzenia Nľ 2l20l8
Dyľektoľa Placówki opiekuńczo Wychowawczej w Winiaľach w spľawie
comiesięcznego kieszonkowego zapytał, w jaki sposób i na jakiej zasadzie jest
przekazywane k i eszonkowe ?

Dyrektor Po-W w Wirriaľaclr poinfbľmował, Że jeŻeIi wychowanek sam potľafi
ľozdysponować i pľzechować kieszonkowe, to śľodki clostaje do ľęki. Natomiast, w pľzypadktl
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młodszych wychowanków ,,KaSa'' wypłaca kieszonkowe wychowawcy/koordynatoľowi.
KaŻdy wychowanek ma swojego pľzypisanego wychowawcę, któľy pľowadzi dla
wychowanka ľejestr i pľzechowuje śľodki' ewentualnie na wyraŹną pľośbę wychowanka
dokonuje zakupów.

Zarządzeníe Nr 2i2018 z dnia 29'0|.2018 ľ. wewnętrzne Dyrektoľa Placówki opiekuńczo _
Wychowawczej w Winiarach im' Maľszałka Józeťa Piłsudskiego w Winiaľach w spľawie
zwiększenia wysokości kwoty comiesięcznego kieszonkowego dla wychowanków
pľzebywających w Placówce opiekuńczo Wychowawczej im. Marszałka Jőzęta
Piłsudskiego w Winiaľach stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

W odpowiedzí na pytanie Członka Komisji Jana Baľtosika, Dyľektoľ Po-W w Winiaľach
Piotľ Zeljaś poinfoľmował, że pogotowie kasowe wynosi 2 000 zł. Rozwijając, Główny
Księgowy w Placówce opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach Anna Kľól pľzekazała, Że

pogotowie kasowe uzupełnianie jest trzy ľazy w miesiącu 1 0, 20 i na ostatni dzien miesiąca.

Członęk Komisji Jan Baľtosik kontynuuj ąc, zapytałjak często dzieci mają kupowane ubrania?
odpowiadając, Dyľektor Po-W w Winiaľach poinfoľmował, że do 2019 ľoku zakup
odzieŻy odbywał się zpoczątkiem kaŻdej poľy roku (sezonowo), natomiast od 20l9
roku została wprowadzonazmianaiteĺaz wychowawcy na bieżąco kupują to, co jest
dzieciom potľzebne.

Następnie, Członek Komisji .Ian Bartosik zapytał czy jadłospis jest ustalany z dzieć,mi?
Dyľektoľ Po-W w Winiarach poinformował, że jadłospis nie jest ustalany z dzieć,mi'
aczkolwiek jest tak optymalny i zrőŻnicowany, aby dzieci nie naľzekały.

Ponadto, Członek Komisji Jan Baľtosik odnosząc się do znajdującej się w Placówce w latach
90 Ízby Pamięci Maľszałka Jőzefa Piłsudskiego, zapytał o pľzedmioty - eksponaty' któľe się
tam znajdowały' czy pľowadzony jest ich jakiś spis?

odpowiadając, Dyrektoľ Po-W w Winiaľach poinfoľmował, iŻ Izba jest w stanie
nienaľuszonym, zostało dokonane jej odgrzybienie oraz została pomalowana.
Wszystkie eksponaty' któľe się tarrr znajdowały są na swoim miejscu, spisu żadnego
nię ma.

Członek Komisji Jan Baľtosik zapytał jak długo dzieci przebywają w Placówce?
odpowiadając, Dyľektoľ Po-W w Winiaľach w Placówce poinfoľmował, Że jeden
z wychowanków, któľy opuści Placówkę w najbliŻszych dniach przebywał w niej
20 |at. Teoľetycznie wychowankowie lnogą przebywać w Placówce do 25 ľoku życia
do czasu zakończenia nauki, wyjątek stanowią wychowankowie, ktőrzy podlegają
szkolnictwu specjalnemu i któľych edukacja trwa do Ż4 roku Życia.

Kolejno, z uwagi na fakt, Że dzieci wywodzą się z ľodzin ľozbitych, mających pľoblemy
Człorrek Kornisji Jan Baftosik zapytał czy Dyľektorzy szkół, do któľych uczęszcza.ią
wychowankowię Placówki, zgłaszają na wychowanków skargi.

odpowiadając, Dyľektor Po-W w Winiaľach poinÍbľmował, Że skargi na
wychowanków zdarzają się, wynika to przede wszystkim z zabuľzen, z jakimi dzieci
pľzebywające w Placówce borykają się.

Następnie, Członek Komisji Jan Baľtosik zapytał czy w Placówce jest wdrożony system
HACCP oraz gdzie zaopatruje się Placówka w podstawowe pľodukty rolne?

odpowiadając' Dyľektoľ Po-W w Winiaľach poinÍbľmował, Że w Placówce jest
wdľożony system HACCP, jest on kontrolowany, spľawdzany oľaz są prowadzone
szkolenia. Następnie, Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Król
poinfoľmowała, Że głównyrn dostawcą pľoduktów spożywczych jest Hurtownia
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SAWA, któľa wygrała przetarg, natomiast' jeśli wyniknie nagła potľzeba zakupu
jakichś pľoduktów, to są one kupowane w małym lokalnym warzywniaku.

Następnie, zabieľając głos Członek Komisji Roman Duda zapytał, kiedy ostatnio w Placówce
opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach była kontľola f,tnansowa Ze Starostwa
Powiatowego?
odpowiadając, Dyľektor Po-W w Winiaľach Piotľ Ze|jaś poinfoľmował, Że kontrola
finansowa ze Starostwa Powiatowego jest' co roku' Jest ona udokumentowana' sprawdzane są

wydatki, spľawozdania, popľawność księgowań'
Następnie, Członek Komisji Roman Duda zapytał czy w Placówce zatľudniona jest
pielęgniarka?

odpowiadając, Dyrektor Po-W w Winiaľach Piotľ Ze\jaś poinfoľmował, Że na dzień
dzisiejszy pielęgniaľki w Placówce nie ma. Pielęgniaľka była zatľudniona wcześniej
na pół etatu, a\e przeszła do innego zakładu. Na chwilę obecną nie ma sytuacji, któľe
wymagałyby obecności pielęgniaľki w Placówce. Wybrane czynności pielęgniarki
tupu ustalanie wizyt, zabezpieczenia leków itp. wykonuje pedagog. Ponadto,
Dyrektoľ Po-W w Winiaľach poinfoľmował, że w ľoku ubiegłym do końca m-ca
listopada odbyto Ż00 wizyllekaľskich. Były to wizyty kontľolne lub ze wskazaniem'
Spoľadycznie zdarzały się wizy.ty u lekaľza pierwszego kontaktu, większość wizyt
stanowiły wizyty u specjalistów (Kielce, Waľszawa).

Następnie, zabierając głos Przewodniczący Komisji Kľzysztof Wojtaś zapytał czy Placówka
ma sponsoľów?

odpowiadając' Dyrektoľ Po-W w Winiaľach Piotľ Ze|jaś poinťormował, że sponsoľzy
zdarzają się spoľadycznie. Takim sponsoľem były osoby uczestniczące w Pielgrzymcę
ľowerowej, któľa co roku zatrzymywała się w Placówce.

Wicepľzewodnicząca Komisji Bogusława Majcherczak zapytała, jaką Sumę stanowiły
darowizny otľzymane od sponsorów w 2019 ľoku?

Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Kľól poinfoľmowała, Że w roku 2019
środki finansowe przekazane od sponsoľów stanowiły znikome kwoty, były za to
daľowizny rzeczowe. Ponadto, Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach przekazała,
że środki od sponsoľőw przekazywane są na konto Placówki, nie są przyjmowane do
kasy, następnie Placówka przekazuje je na konto Powiatu, a dopiero po
zawnioskowaniu o ich ewentualny zwľot przekazywanę Są Z powľotem na konto
Placówki.

Wiceprzewodnicząca Komisji Bogusława Majcheľczak zapytała czy Placówka podejmuje
działania w celu pozyskania środków finansowych od sponsorów?

odpowiadając, Dyľektor Po-W w Winiarach Piotľ Ze\jaś wyjaśnił, że wszystkie
śľodki ťtnansowe przekazywane od sponsoľów wpływają na zwiększenie kosztu
utľzymania wychowanka w Placówce.

Zabieľając głos Członek Komisji Roman Duda zauwaŻył, Że jeŻelli jedną z funkcji Placówki
jest podejmowanie takich działan,'aby dziecko trafrło z powrotem do domu ľodzinnego , to czy
zdarzył się przypadek, Że dziecko z Placówki tľafiło z powrotem do domu ľodzinnego?

odpowiadając, Dyľektoľ Po-W w Winiaľach Piotľ Ze|jaś poinfoľmował, Że za jego

kadencji zdaruyły się może dwa lub trzy przypadki, ze wychowankowie wľacali do
domu rodzinnego, Z częgo dwa ľazy umieszczenia dzieci odbywały się w trybie
postanowienia Sądu, a nie w tľybie interwencyjnym' Następnie, odpowiadając
Dyrektoľ Po-w w Winiaľach poinfoľmował, Że dzieci, któľe pľzebywają w Placówce
mają rodziców, nie Zawsze obojga, ale mają.
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Członek Komisji Jan Baľtosik zapytał o budynek, któľy znajduje się obok Placówki,
a w któľym były cztery komplety mieszkań.

odpowiadając, Dyrektoľ Po-W w Winiarach poinformował, że budynek został
sprzedany przez Powiat, mieszkania kupili mieszkańcy,ktőrzy w chwili zakupu stali
się właścicielami budynku.

Wiceprzewodnicząca Komisji Bogusława Majcherczak zapytała ile wynosi budzet jednostki?
odpowiadając Główny Księgowy w Po-W w Winiarach Anna Kľól przekazała, Że
budzet jednostki na początku ľoku 20|9, bez składki zdľowotnej' wynosił
l613 4l8zł, pőŻníej budzet zwiększono o 54 499 zł _ wzľost wynagrodzeń i na
koniec ľoku budżet wynosił l 66] 9l7 zł, przy czym 21 967 '47 zł zostało zwrócone
na konto Powiatu.

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika, z czego wynikał zwtot Środków
clo budzetu Powiatu, Dyrektoľ Po-w w Winiaľach wyjaśnił, Że śľodki miały być
pÍZęZnaczone na zakup samochodu osobowego do Placówki' Następnie, w odpowiedzi na
pytanie Wiceprzewodniczącej Komisji Bogusławy Majcherczak, Dyrektor Po-w
w Winiarach poinformował, Że Placówka dysponuje trzema samochodami:
dziewięcioosobowym busem (6-letni), samochodem osobowym marki opel coľsa z |994 roku
oraz volkswagenem transpoľteľem (około l8 -letni) - pľzejęty w styczniu bt. ze Specjalnego
ośľodka Szkolno _ Wychowawczěgo w Bľoninie'

Kolejno, w odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącej Komisji Bogusławy Majcheľczak
odnośnie ilości dzieci, któľe pľzebywały w inteľnatach, Dyľektor Po-W w Winiarach
przekazał, że dwoje wychowanków pľzebywało w inteľnacie w Busku _ Zdroju, jeden
wychowanek w Kľakowie, jeden wychowanek w Pińczowie i jeden wychowanek w internacie
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie'
Główny Księgowy w Po-W w Winiarach Anna Kórl poinformowała, że na koniec 20l9 roku
w Placówce pľzebywało 21 wychowanków, natomiast na chwilę obecną jest ich 16.

Uzupełniając, Dyrektor Po-W w Winiaľach przekazał, Że jeden wychowanek w najbliŻszym
czasie usamodzielni się. Ponadto, zgodnie z nowymi wymogami , gdzie,w Placówce ma
przebywai 14 wychowanków, zostanie wystosowane pismo do Wojewody Swiętokľzyskiego
z pľośbą o wyľażenie zgody, aby w Placówce opiekuńczo _ Wychowawczej mogło
przebywać 15 wychowanków.

Przewodniczqcy Komisji Rewizyinej Kľzysztof'ĺľojtaś o godz' 855 ogłosił przeru)ę w obradąch.

O godz' 910 obrady zostały vlznovtione.

Komisja Rewizyjna pľzystąpiła do kontľolowania dostaľczonych dokumentów księgowych,
podczas któľej zadawano szczegółowe pytania, na któľe odpowiadał Dyľektor Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach Piotr Ze|jaś oraz Główny Księgowy w Po-W
w Winiarach Anna Król:

Wicepľzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak _ jak został
rozdysponowany Fundusz Socj alny?
Główny Księgowy w Po-W w Winiarach Anna Król _ z ZFŚS w jednostce w 20l9
ľoku zostały rozdysponowane środki w wysokości 40 827,39 zł; śľodki z ZFŚS
zostały wypłacone na wczasy pod gľuszą oraz na Święta Wielkanocne oraz na Boże
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Naľodzenie. Środki wypłacane pľacownikom z Funduszu uzaleznione są od
dochodów danego pracownika.
Członek Komisji Jan Bartosik _ ilu pľacowników otrzymało nagrody?
Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Kľól _ kaŻdy z pľacowników
otrzymał nagľodę'

Lista nagľód ptzyznanych pľacownikom Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej
w Winiaľach na koniec 2019 ľoku stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcheľczak - co należy do
obowiązków pracownika socj alnego?
Dyľektoľ Po_W w Winiaľach Piotľ Ze|jaś - świadczy pracę na ,,grupie'', pľowadzi
dokumentację wychowanka (tzn. pisze plany usamodzielnienia; wizyty domowe dla
wychowanków, któľych jest zamiaľ uľlopowania; odbywa wizyty do rodzin w celu
spľawdzenia sytuacji rodzinnej; prowadzi, wypełnia otaz zmienia plany
usamodzielnienia; prowadzi sprawy wychowankőw zwíązane z meldunkami, rentamio
wnioskami o przyznanie gľupy inwalidzkiej, itp.).
Członek Komisji Jan Bartosik ilorna numeľami telefonicznymi dysponuje
Placówka?
Dyrektoľ Po-W w Winiarach Piotľ Ze|jaś _ Placówka dysponuje trzema numeľami:
pokój Wychowawcőw (trzy telefony bezprzewodowe w pokoju Wychowawców oľaz
na każdym koľytaľzu), administľacja i gabinet Dyľektoľa'
Członek Komisji Jan Baľtosik - jakie czynności są podejmowane' jeŻe|i zostanie
wykoľzystane pogotowie kasowe?
Główny Księgowy w Po-W w Winiarach Anna Kľól - zgodnie z Regulaminem
pogotowie kasowe doładowywane jest trzy ľazy w miesiącu |0,20 i na ostatni dzień
miesiąca uzupełniając je do stałej kwoty _ 2 000 zł. W pľzypadku, jeśli wyniknie
jakaś nadzwyczajnasytuacja, to pobieľany jest czek, który następnie jest rozliczany.

- Wicepľzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak _ jaka kwota była
wydatkowana z konta ,,Zakup usług pozostałych'' i na jaki cel?

- Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Król _ wydatkowana kwota to
85 768 zł i były one pľZeznaczone m.in' na kolonie letnie, zimowisko, mieszkania
i inteľnaty dla wychowanków, wyżywienie w inteľnatach, dľobne napľawy' przeglądy,
przewozy, bilety miesięczne.

- Członek Komisji Jan Baľtosik - czy zdaľzają się pľzypadki, Że nie ma do dyspozycji
samochodu słuŻbowego i pľacownik jedzie własnym oraz czy oprőcz Dyľektoľa
Placówki jeszczejakiś pľacownik ma przyznany ľyczałt?

- Dyľektoľ Po-W w Winiarach Piotľ Ze\jaś - baľdzo rzadko zdaľzają się pľzypadki, Żę
pľacownik koľzysta z własnego samochodu w celach służbowych. Tylko jedna osoba
mapľzyznany ryczałt _ Dyrektoľ Placówki.

- Wicepľzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak - jaki jest koszt
utľzymania wychowanka w Placówce opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach?

- Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Kľól - na rok 20l9 ogłoszony koszt
utľzymania w Placówce jednego wychowanka wynosił 5113,85 zł, po 2019 ľoku
został przeliczony na podstawie poniesionych w 2019 r. kosztów i wynosi 5 362,45 zł.

- Wicepľzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak ilu było
wychowanków na początku 2019 ľoku?

- Główny Księgowy w Po-W w Winiarach Anna Kľól _ na początku 2019 ľoku było
ponad 30 wychowanków, a na koniec 201 9 ľoku 21 .
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Wicepľzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcheľczak _ jeżeli jako
główną przyczynę wysokich kosztów podaje się koszty utľzymania budynku
Placówki, to w przypadku przeniesienia do mniejszego obiektu, jak będzie to
ľzutować, jeśli chodzi o koszty?
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach _ zostały poddane analizie tzw. koszty
bytowe budynku w Winiaľach, któľe aktualnie wynoszą ok. 90 000 zł oraz budynku,
do którego ma się pľzenieść Placówka' obliczenia zostały dokonane na podstawie
prze|iczenia na metry kwadratowe powierzchni budynków. Po przelíczeniu, różnica
utrzymania budynków wyniosła około 70 000 zł rocznie na korzyść mniejszego
obiektu. Ponadto, Naczelnik Wydziału SoZ poinfoľmował, że do końca miesiąca ma
zostać, pľzygotowany pľojekt' a następnie wybrany zostanie wykonawca'
W uzupełnieniu Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Król podała, Że za
ľok 20l9 koszty gazu wyniosły 56 000 zł ľocznie, a koszty pľądu około 26 000 zł.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcheľczak czy
przeniesienie Placówki będzie ľzutowało na zmianę kosztów zatľudnięnia czy będą
takie same oraz ile ťlzycznie osób pľacuje w Placówce?
Dyľektor Po-w w Winiaľach Piotľ Zeljaś _ obecnie zatrudnionych jest dwadzieścia
osób świadczących pľacę plus tľzy osoby na uľlopach macieľzyńskich.
Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Kľól - dwadzieścia pięó osób
zatľudnionych na 2l etatach (obecnie jedna osoba przebywa na uľlopie bezpłatnym).
Członek Komisji Jan Bartosik _ analizował koszty zawafie w faktuľze za wyjazd
dzieci na zimowisko' Ponadto, Członek Komisji Jan Baľtosik zwľócił uwagę, Że
wszystkie dokumenty księgowe są opisane zgodnie z obowiązującymi pľzepisami.
Wicepľzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak _ czy na koniec
grudnia praktykowane jest robienie zapasów żywności?
Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Kľól _ kupowane jest to' co jest
niezbędne, a wydatkowana jest kwota, któľa jest zabezpieczona na wskazanym
paľagrafie. Jeżeli zbywają zabezpíeczone śľodki finansowe to kupowane są artykuły
z dłuŻszym okľesem pľzydatności'
Wicepľzewođnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcheľczak _ czy pľowadzona
jest działalność kulturalna dla dziecl?
Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Król - oľganizowane są ńŻne
wyjazdy dla wychowanków np.: na łyŻ.vqy, do kina, do kľęgielni, wycieczki roweľowe,
warsztaty kulinaľne, organizacja uľodzin, dzien dziecka, itp..
Wicepľzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcheľczak _ czy Placówka
występowała z pľośbą do sponsoľów o dofinansowanie wyjazdów wychowanków?
Główny Księgowy w Po-W w Winiaľach Anna Kľól _ w ľoku 2018 zdarzały się
przypadki, Że były doÍjnansowywane wyjazdy dla dzieci niewielkimi kwotami. Nie
zdarzyło się, aby Sponsor pokľył cały koszt wyjazdu na wypoczynek dla
wychowanków.

Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Kľzysztof Wojtaś po wysłuchaniu wyjaśnień
podziękował za obecność Dyľektoľowi Placówki opiekuriczo _ Wychowawczej w Winiaľach
oľaz Głównemu Księgowemu.

Po pľzepľowadzeniu wyľywkowej kontroli dokumentów finansowych za 2019 rck oraz
wyrywkowo za 2020 rok w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Komisja
Rewizyjna pľzystąpiła do sfoľmułowania stanowiska.
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Konris.ia l{ewizyjna stwieľdziła, iż kontľolowane läktuľy są opisarrc w sposób pľawiclłowy
izgodny z obowiązującymi pľzepisami. Komisja Rewizyjna w kontľolowanych clokumentach
nie stwierdziła zastrzeŻęn. Roczny budzet Placówki opiekuriczo - Wychowawczej
w Winiaľaclr został zľealizowany w sposób pľawidłowy. W 2019 ľoku w PlacÓwce
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach ľlie były pľzepľowadzane Żadnę ľęmonty.
Konrisja Rewizyjna stwieľclziła, ze koszt wycinki drzew, zgodnie zzałączol'lą ĺäktuľą wyniósł
7 995,00 zł (bľutto), natomiast. do cĺnia 0l.07.20Ż0 ľoku spľzedaŻ wlw drzewa nie została
zakonczona i zysk ze sprzedaŻ'y wynosi l 043,44 z.ł (bľutto)'

lraktuľa za wycinkę dľzew na obszaľze Placówki opiekuńczo - Wyclrowawczej w Wirriaľaclr
na kwotę 7 995,00 zł stanowi załqcznĺk nľ 5 do rriniejszego protokołu.

Trzy ĺäktury ze sprzedaŻy dľzewa na kwoty kolejno: I - 596.3Ż zł; I| - 264,60 zł, IlI *
|82,52 zł stanowią zołqcznÍk nľ 6 do niriiejszego pľotokołu.

Pclwyższc stzttlowisko zostało pľzy.ięte pľ7.e7' Cz.łonków Komisji Rewizyinej w głclsowaniu:

zcĺ _3
przeciw 0

Ad. 6 
v'strzymcll 'się - I

ĺľ 'spľcĺwclch rĺiżny6:|1 nie zgłoszono żcłdłlych v,nio,sków.

Ad.7
Po wyczcľpaniu poľząclku obľacl Pľzewcrclniczący Konris.ji l{ewiz1,inej Kľzysztoť Wojtaś
podziękował zebľanym za przybycie i o godz. 1050 zanrknął posieclzenie Kolnis'ii.

Poĺlpisy:

1. Kľzysztof Wojtaś _ Pľzelr'odnicząc1, Komisji ...

2. Boguslawa Majchcľczak - Wiceprzclvoclnicząca

3. .Ian Baľtosik -
4. I{oman Ducla -

Protokól otrzymują:

-,ľr,. łu, /"-9, /,
"'ĺ"""")r''
, ,.

l. Kierownik jcdnostki kontľolowanei

I)rtllokĺił spĺlľzątlĄa :
Wiolcta Wirga -\ r\ĺa".

\*
lj
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Busko - Zdroj, dnia 01 .07.2020 r,

Znak: 8R.00 I 2.2 .20.2020

Pan
Andľzej Gądek
Przewodn iczący Rady Powĺatu
w Busku - ZĺJroju

Zgodnie z wnioskiem pľzyjętym podczas XVII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu
29 maja 2020 roku, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Busku - Zdroju zobowiązana została do
przeprowadzęnia kontľoli zasadności rea|izacji wydatków na bieŻące potľzeby w Placówce
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach w 2019 ľoku.

W dniu 1 lipca 2020 ľoku Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Krzysztof Wojtaś - Przewodníczący Komisji
2. Bogusława Majcherczak -Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jan Bartosik
4. Roman Duda
(Ludomir Leszczyński - nieobecny uspľawiedliwiony)

pľzeprowadziła wyľywkową kontrolę dokumentów finansowych Placówki opiekuńczo -

Wychowawczei w Winiaľach za rok 2019 oraz wyrywkowo za ľok 2020.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iz kontľolowane faktuľy są opisane w sposób prawidłowy í zgodny
z obowiązującymi pľzepisami' Komisja Rewizyjna w kontľolowanych dokumentach nie stwieľdziła
uchybień. Roczny budzet Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach został zrealizowany
w sposób pľawidłowy. W roku 20l9 w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach nie
były pľZepľowadzanę Żadne ľemonty. Komisia Rewizyjna stwieľdziła' Że koszt wycinki dľzew,
zgodnie zzałączoną f'aktuľą wyniósł 7 995,00 zł, natomiast do dnia l.07.2020 roku sprzedaŻw/w
dľzewa nie została zakonczona i zysk ze sprzedaŻy wynosi 1 043,44 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyięte przez Członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu:
za-3

pľzeciw - 0
wstľzymał się - l

Podpisy:

l. Kľzysztof Wojtaś - Pľzewodniczący Komisii

2. B o gusława Maj cherczak - Wicepľzewodn icząca Komi sj i

4. Roman Duda ...:.................... i.. l.l: :'l:..
I,l


