
Oświadczenie złożone 

przez senatora Arkadiusza Grabowskiego 

na 17. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 maja 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosława 

Kleszczewskiego. 

W związku z prośbą o interwencję skierowaną do mnie przez panią B. C., radną powiatu (…), a dotyczącą 

przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2016 r. w jednostce organizacyjnej 

powiatu (…) – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w (...) (dalej: kontrola), oraz interpelacją tejże radnej 

w przedmiotowej sprawie z dnia 27 kwietnia 2016 r. wnoszę o pisemne ustosunkowanie się do treści 

powyższej interpelacji i zawartych w niej zarzutów oraz przesłanie mi stanowiska organu w przedmiotowej 

sprawie. 

Ponadto wnoszę o udzielenie mi następujących informacji. 

1. Czy kontrola została przeprowadzona w oparciu o roczny plan kontroli, o którym mowa w §40 ust. 1 i 2 

Statutu powiatu (…), (dalej: statut)? 

2. Jeśli kontrola nie została przeprowadzona w oparciu o roczny plan kontroli, to czy Rada Powiatu wydała 

stosowną uchwałę, upoważniającą do przeprowadzenia czynności kontrolnych wykraczających poza plan 

kontroli, zgodnie z §40 ust. 4 statutu, na wniosek, o którym mowa w §40 ust. 3 statutu? 

3. Czy kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w (…) został zawiadomiony na piśmie co 

najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli o zamiarze i terminie jej przeprowadzenia, zgodnie z §44 ust. 3 

statutu? 

4. Czy o zamiarze przeprowadzenia kontroli został powiadomiony przewodniczący Rady Powiatu oraz 

starosta, zgodnie z §44 ust. 4 statutu? 

5. Czy przed rozpoczęciem kontroli kierownikowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w (…) zostały 

okazane upoważnienia do jej przeprowadzenia, zgodnie z §44 ust. 5 statutu? 

6. Czy kontrola została przeprowadzona w godzinach pracy kontrolowanej jednostki, zgodnie z §46 ust. 2 

statutu? 

7. Czy wykonywanie czynności kontrolnych nie naruszyło porządku pracy obowiązującego w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w (...), zgodnie z §46 ust. 3 statutu? 

Dodatkowo wnoszę o nadesłanie mi odpisu protokołu z kontroli, o którym mowa w §47 statutu, oraz 

pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli wraz ze wskazaniem zakresu kontroli, o których mowa 

w §44 ust. 5 statutu. 

Arkadiusz Grabowski 

 

 


