OR- II. 0012.4.7.2022

Protokół Nr 7.2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 22 sierpnia 2022 r. godz. 9:00

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy
obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu
uczestniczyło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
Posiedzenie komisji otworzyła i przewodniczyła obradom pani Aneta Bławat Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza
prawomocność posiedzenia.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został
wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do
jego treści.
Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z treścią wniosku o przeprowadzenie kontroli przez niezależnego,
zewnętrznego audytora w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie oraz
zajęcie stanowiska.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
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Następnie zapytała członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.
W wyniku braku uwag pani Przewodnicząca
zaproponowanego porządku obrad.

zapytała,

kto jest

za

przyjęciem

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
„Za" - 3 głosy, „przeciw"- 0 głosów, „wstrzymało się"- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.
Ad. 4. Zapoznanie się z treścią wniosku o przeprowadzenie kontroli przez niezależnego,
zewnętrznego audytora w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie oraz
zajęcie stanowiska.
Pani Przewodnicząca przedstawiła wniosek przekazany do realizacji Komisji rewizyjnej
w przedmiocie kontroli w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez pani Ewelinę Płatek - Kosior - obsługę
prawną starostwa, która wskazała, iż wnioskujący wnosi o podjęcie decyzji w przedmiocie
kontynuacji czynności kontrolnych dlatego tez muszą zdecydować, czy chcą przerwać
kontrolę i wykreślić ją z planu kontroli, czy chcą powołać biegłego bądź specjalistę. Pani
mecenas dodała, iż kontrola została już rozpoczęto, więc ciężko byłoby ją zakończyć bez
żadnych wyników oraz protokołu.
Pani Przewodnicząca powiedziała, iż jej zdaniem powinni kontynuować kontrolę. Wskazała, iż
na tę chwilę ciężko jest się jej odnieść do tego, czy będą potrzebować biegłego, jednakże
potrzebowaliby pomocy przy weryfikacji zamówień publicznych.
Pani mecenas powiedziała, iż mogą zwrócić się o taką pomoc.

Pani Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny o kontynuowaniu czynności kontrolnych
przez komisję rewizyjną bez powoływania niezależnego audytora. Zapytała, czy ktoś zgłasza
jakieś uwagi do zgłoszonego wniosku.
Wobec ich braku poddała pod głosowanie ww. wniosek.

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.
- „za" - 3 głosy,
- „przeciw" - 0 głosów ,
2

Protokół Nr 7.2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji odbytego w dniu 22 sierpnia 2022 r.

OR- II. 0012.4.7.2022

- „wstrzymało się" - 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 5. Sprawy organizacyjne.
Odbyła się dyskusja w temacie kontroli komisji rewizyjnej w Zespole Szkół im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Ożarowie, wyniku której członkowie komisji postanowili wystosować
4 pisma:
- do pana Marcina Stańczyka - dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Ożarowie w przedmiocie przedłożenia kopii dokumentów, o które wnosili już
podczas ostatnich czynności kontrolnych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem
podpisem osobistym bądź zaufanym.
Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
- do pana Marcina Stańczyka - dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Ożarowie, informujące o czynnościach kontrolnych w pomieszczeniach kuchennych
wraz z wyposażeniem w dniu 26 sierpnia 2022 r.
Pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
- do Starosty Opatowskiego z prośbą o podjęcie działań wobec dyrektora
przewidzianych w Kodeksie pracy ze względu na brak współpracy z komisja podczas
czynności kontrolnych.
Pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
- do Kierownika Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki o przedłożenie arkuszy
organizacyjnych dot. KKZ-ów z roku szkolnego 2019/2020 wraz z aneksami.
Pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. W wyniku braku głosów
poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym za przybycie oraz udział w obradach, po czym
wypowiedziała formułę „zamykam posiedzenie komisji".
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 10.00).
Protokołowała
SylwiaZakrzewska
Przewodnicza^asKomisji Rewizyjnej

Aneta Bławat
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