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Protokół Nr 24/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 19 lipca 2017 r.

Komisja Rewizyjna zebrała się w składzie:

1. Rafał Ławniczak - sekretarz

2. Grażyna Bugała - członek

Ponadto obecni na posiedzeniu Komisji byli:

1. Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego

2. Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

3. Dorota Orchowska - Radca Prawny

4. Lilia Urbaniak - Główny Specjalista

5. Ałma Krupińska - ABI

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Pod nieobecność przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji głos zabrał

sekretarz Komisji Rafał Ławniczak, który stwierdził brak wymaganego quorum do omawiania

zaplanowanego porządku posiedzenia czyli zapoznania się z materiałami w sprawie wycieku

danych osobowych z bazy danych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole.

Członkowie Komisji otrzymali zestaw materiałów dotyczących przedmiotowej sprawy

przygotowany przez Dyrektora SP ZOZ w Kole Cezarego Chmieleckiego. Materiały te

stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Radca Prawny Dorota Orchowska stwierdziła, że w dniu 03.07.2017 r. na ręce Starosty

Kolskiego wpłynęło pismo DNW.051.209.20 17.1.MG Ministerstwa Zdrowia odnoszące się

do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie wycieku danych

osobowych z bazy danych SP ZOZ w Kole, w związku z czym Ministerstwo oczekuje

informacji o zastosowaniu działań weryfikacyjnych i nadzorczych dla dokładnego

wyjaśnienia sprawy. Radca Prawny Dorota Orchowska poinformowała, że na posiedzeniu

Zarządu w dniu 12.07.2017r. zaproponowano, by wyjaśnieniem sprawy zajęła się Komisja

Rewizyjna.

Sekretarz Komisji Rafał Ławniczak wyraził wątpliwość, czy Komisja Rewizyjna powinna

włączać ten temat do swego planu pracy bez odpowiedniego zalecenia Rady Powiatu



Kolskiego tym bardziej, że kontrola miałaby dotyczyć zagadnień wymagających szerokiej

wiedzy informatycznej.

W odpowiedzi Radca Prawny potwierdziła, iż zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Powiatu

Kolskiego dodatkowe zadania kontrolne dla Komisji Rewizyjnej powinna zlecić Rada

Powiatu Kolskiego i może to uczynić na najbliższej, sierpniowej sesji.

W tej kwestii głos zabrał również Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki,

który po konsultacji z obecnymi na posiedzeniu członkami Komisji Rewizyjnej zasugerował

nieorganizowanie kolejnego posiedzenia Komisji do czasu podjęcia wiążącej decyzji

przez Radę Powiatu Kolskiego.

Innych głosów i wniosków nie było.
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Podpisy Komisji:

1. Rafał Ławniczak

2. Grażyna Bugała
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