Protokół Nr 10/20
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło
się 5 marca 2020 r. w sali 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.20 i trwało do godz. 9.35.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Obrady prowadziła Agata Binkowska – Przewodnicząca Komisji.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, która stanowi
załączniki nr 2 do protokołu.
Komisja przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
1. Przygotowanie kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach
w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2019.
a) zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli.
b) wyznaczenie tez do kontroli.
c) ustalenie składu zespołu kontrolnego.
2. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia
Ad 1a.
Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska poinformowała, że Członkowie Komisji
w systemie eSesja otrzymali materiały do kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kielcach. Wskazała w szczególności na
• sprawozdania rzeczowo-finansowe za lata 2015-2018. (Sprawozdanie za 2019 rok
zostanie przedłożone po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa),
• Statuty ŚZDW obowiązujące od 2006 r. do 2019 r. wraz ze zmianami z 2012 r. oraz
najnowszy z 2019 r.
• dwa regulaminy organizacyjne wraz ze schematami.
Przypomniała, że kontrola została zaplanowana od marca do maja br.
Następnie zaproponowała, aby Komisja zwróciła się z prośbą o przekazanie protokołów
pokontrolnych wraz z wnioskami i zaleceniami oraz odpowiedziami na nie, w zakresie
wszystkich kontroli jakie miały miejsce w jednostce w latach 2015-2019, a także
przedstawienie informacji nt. wykonania poszczególnych zaleceń pokontrolnych.
Głosów sprzeciwu wobec ww. propozycji nie było.
Członkowie Komisji uznali, że dodatkowe prośby o przekazanie materiałów będzie już
formułował zespół kontrolny.
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Ad 1b.
W dyskusji nad kierunkami przedmiotowej kontroli udział wzięli: Przewodnicząca Komisji
Agata Binkowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Grzegorz Banaś, Radny Paweł
Krakowiak, Radny Grzegorz Świercz i Radny Grigor Szaginian.
Zasygnalizowano konieczność skupienia się na kwestiach postępowań przetargowych oraz
zasad, zgodnie z którymi ustala się priorytety w budowie i remontach poszczególnych dróg.
Ponadto za zasadne uznano zwrócenie uwagi na bieżące utrzymanie dróg, w tym utrzymanie
zimowe oraz funkcjonowanie jednostki np. w zakresie zatrudnienia. Podkreślono również
potrzebę skontrolowania poszczególnych inwestycji, w tym aspekcie wskazano m.in.
na Obwodnicę Staszowa.
Komisja uznała, że decyzję o sprawdzeniu innych kwestii pozostawia zespołowi kontrolnemu.
Ad 1c.
Komisja wyłoniła zespół kontrolny w składzie:
1. Paweł Krakowiak, Przewodniczący Zespołu.
2. Grzegorz Banaś, Członek Zespołu.
3. Grzegorz Świercz, Członek Zespołu.
Ad 2.
W sprawach różnych:
Przewodnicząca Komisji Agata Binkowska przedstawiła pismo Marszałka Województwa
stanowiące odpowiedź na pytanie Komisji dotyczące realizacji przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
w odniesieniu do spółek, w których udziały lub akcje posiada Województwo Świętokrzyskie
(załącznik nr 3 do protokołu).
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządził:
Michał Wójcik
Przewodnicząca Komisji

Agata Binkowska
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