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ZAPYTANIE
Dotyczy: przeprowadzonych audytów i kontroli w ILO

O
Przed dzisiejszą sesją Rady Powiatu w Jaśle wszyscy radni otrzymali pismo Rady Rodzi
ców I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle z dnia 18 września 2019 r. kierowane do Przewodni
czącego Rady Powiatu w Jaśle wraz z załącznikami. Załącznikami do tego pisma jest pismo
przewodnie adresowane do Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 15 lipca 2019 r. podpisane przez
Przewodniczącego Rady Rodziców oraz 4 inne dokumenty, o których udostępnienie wnioskował
Zarząd Powiatu w Jaśle pismem BO.211.3.2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
W dniu 26 sierpnia 2019 r. na XV sesji Rady Powiatu w Jaśle zwróciłem się m.in.
z następującym zapytaniem do Starosty Jasielskiego"
„Czy do Zarządu Powiatu w Jaśle wpłynęły jakiekolwiek zgłoszenia o nieprawidłowościach
podczas postępowania konkursowego? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedź na kolejne pytania:

1) kto lub jaki podmiot je zgłosił?
O2) kiedy takie zgłoszenie nastąpiło i w jakiejformie?
3) jaki tryb rozpatrzenia zgłoszonych ewentualnych nieprawidłowości został wdrożony przez
Zarząd Powiatu w Jaśle ?
Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zgłoszenie
ewentualnych nieprawidłowości, podjęte przez Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starostę decyzje,
w tym wskazanie (podanie) podstawy prawnej takich działań. "

Starosta Jasielski pismem z dnia 3 września 2019 r. znak: BR.003.48.2019 poinformował
mnie cyt: ,J)o Zarządu Powiatu w Jaśle nie wpłynęły pisemne zgłoszenia o nieprawidłowo
ściach przeprowadzenia postępowania konkursowego."
Z całą stanowczością podkreślam, że nie pytałem o „pisemne zgłoszenia", a zwracałem
się z zapytaniem o ^akiekolwiek zgłoszenia". Świadomie użyłem tego zaimka komunikacyjne
go, zwracając uwagę, że tryb, sposób zgłoszenia jest nieistotny z punktu widzenia ewentualnych
nieprawidłowości i ich skutków. Po otrzymanej odpowiedzi, w dniu 9 września br. wystąpiłem
do Starosty Jasielskiego o udostępnienie, w trybie dostępu do informacji publicznej, uwierzytel
nianych dokumentów związanych z procedurą ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stano
wisko Dyrektora I LO w Jaśle. Lektura przekazanych materiałów, w kontekście otrzymanych

dokumentów od Rady Rodziców I LO, wskazuje, że w tej sprawie jest jeszcze wiele X7,vz^ do
wyjaśnienia, a Starosta nie przekazał mi wszystkich żądanych dokumentów. Na uwagę zasługuje
pismo kierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rze
szowie, po posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle z 11 lipca br. o wydanie opinii, które otrzyma
łem ale już bez załącznika!. Z tym pismem powinni zapoznać się wszyscy radni Rady Powiatu
w Jaśle.
Zwracam się do Pana Starosty Jasielskiego udzielenie odpowiedzi na zastępujące zapyta
nia:
1.Jak wygląda roczny plan (harmonogram) audytów wewnętrznych realizowanych
przez specjalistyczną komórkę wewnętrzną Starostwa Powiatowego? Kto (jaki or
gan) i kiedy je zatwierdził, kto zleca ich przeprowadzenie, kto zatwierdza plan audytu, w jaki sposób są prezentowane wyniki kontroli (audytu)?
Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających przyjęcie
(zatwierdzenie) planu (harmonogramu) przeprowadzenia kontroli wewnętrznych
(audytów). Jeżeli o rocznym planie (harmonogramie) audytów wewnętrznych decydował
Zarząd Powiatu w Jaśle do odpowiedzi proszę dołączyć odpowiedni wyciąg z protokołu
z tego posiedzenia Zarządu wraz z ewentualnym rozstrzygnięciem (uchwała, decyzja).

2.Jakie, kiedy i kto zlecił przeprowadzenie kontroli, audytów itp. po 7 czerwca br. tj.
po terminie powołania przez Zarząd Powiatu w Jaśle komisji konkursowej, działal
ności I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, w tym Rady Rodziców? Jakie są wyniki
kontroli (audytu) i jak zostały zaprezentowane czy wykorzystane?
Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zlecenie
przeprowadzenia przez Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starostę kontroli lub audytu oraz
wskazać (podać) podstawę prawną takich działań. Jeżeli o kontroli lub audycie
decydował Zarząd Powiatu w Jaśle do odpowiedzi proszę dołączyć odpowiedni wyciąg
z protokołu z tego posiedzenia Zarządu wraz z ewentualnym rozstrzygnięciem (uchwała,
decyzja). Ponadto, jeżeli takie kontrole lub audyty się odbyły, do odpowiedzi proszę
dołączyć protokoły z ich przeprowadzenia, ewentualne wydane zalecenia pokontrolne.
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