Protokół nr 12/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 27 lutego 2012r.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach
Obrady prowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Józef
Grabowski
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzenie odbyło się w przerwie obrad XVII sesji Sejmiku.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz osoby zaproszone do
udziału w obradach, zgodnie z załączonymi listami obecności (załączniki nr 2
i 3 do protokołu).
Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:
1. Rozpatrzenie skargi Pana Zdzisława Seweryna Kuśmierza na Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego.
2. Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli
przyjętych w rocznym planie na marzec i kwiecień 2012 roku.
3. Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.
Pani Mec. Ewa Kokowska – Koordynator Zespołu Radców Prawnych
Urzędu Marszałkowskiego – poinformowała, że pismem znak PKNIII.1411.6.2012 z dnia 16.02.2012r. Wojewoda Świętokrzyski przekazała
Sejmikowi Województwa do załatwienia według właściwości skargę Pana
Zdzisława Seweryna Kuśmierza, dotyczącą nienależytego wykonywania
obowiązków przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
Z treści skargi wynika, że zarzuty dotyczą sprawy, w której toczy się
postępowanie administracyjne przed Marszałkiem Województwa (znak sprawy:
OWŚ. VII.730.42.11), które zostanie zakończone decyzją administracyjną.
Powyższy fakt znajduje również potwierdzenie w Informacji przekazanej przez
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

-2Wyjaśniła, że zgodnie z art. 234 pkt 1 i 236 K.p.a., skarga złożona przez stronę
podlega przekazaniu organowi, przed którym toczy się postępowanie - do
rozpatrzenia w toku tego postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.
Skonkretyzowanie praw i obowiązków skarżącego w decyzji, będzie mogło być
poddane kontroli w trybie właściwych przepisów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę
zawierającą wniosek do Sejmiku o przekazanie skargi Marszałkowi
Województwa wg właściwości, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały
Sejmiku.
Uchwała Komisji wraz z projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Akta obrazujące bieg sprawy przed Sejmikiem Województwa znajdują się
w teczce: „Skargi przekazane do załatwienia wg właściwości” - znak
KS.1511.2.2012.
Dokumentacja skargi
OWŚ VII.730.42.11.
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włączona

do
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Ad. 2.
Komisja wyznaczyła zespoły kontrolne do przeprowadzenia kontroli przyjętych
w rocznym planie na marzec i kwiecień 2012 roku:
1. kontrola nr 13)2012 w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej
Górze :
- radny Józef Grabowski – Przewodniczący Zespołu,
- radny Mieczysław Gębski – Członek Zespołu,
2.kontrola nr 14)2012 w Wojewódzkim
im. św. Rafała w Czerwonej Górze:

Szpitalu

Specjalistycznym

- radny Ryszard Nosowicz– Przewodniczący Zespołu,
- radna Małgorzata Muzoł– Członek Zespołu,
3.kontrola nr 15)2012 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach:
- radny Józef Grabowski – Przewodniczący Zespołu,
- radna Jolanta Rybczyk – Członek Zespołu,
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Ad. 3.
W sprawach różnych przewodniczący zespołów kontrolnych wyznaczonych do
kontroli: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – Pan Józef Grabowski oraz
Muzeum Narodowego - Pani Małgorzata Muzoł – wstępnie przedstawili wyniki
przeprowadzonych czynności kontrolnych.
Przewodniczący obrad – poinformował, że przyjęcie wyników kontroli
odbytych w styczniu i lutym br. nastąpi na kolejnym posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej z udziałem dyrektorów ww. jednostek.
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Posiedzenie trwało 20 minut.
Przewodniczący obrad:
Józef Grabowski
Protokół sporządziła:
Marta Solińska-Pela

