
PROTOKÓŁ NR 42/10
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 22.04.2010 r.

Posiedzenie  rozpoczęło się  o  godz.  12.20 i  trwało do godz.  13.00.  W posiedzeniu udział
wzięło 5 członków komisji  (lista  obecności  -  zał.  nr  1).  Posiedzenie  otworzył,  stwierdził
quorum  i  obrady  poprowadził  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Czesław Krzemiński.
Głównym  punktem  posiedzenia  była  analiza  materiałów  na  XLI  sesję  Rady  Powiatu  
w Gryfinie.

Porządek obrad 42 Komisji został przyjęty (zał. nr 2) 

Protokół z 40 posiedzenia Komisji Rewizyjnej  został przyjęty jednogłośnie (5 za, 0 wstrz.,  
0 przeciw) 

Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za  rok 2009  (druk nr
2/XLI);

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

Radny Bolesław Paulski powiedział,  że powinno być  uściślone, której piekarni dotyczyła
kontrola, o której mowa na stronie 21 sprawozdania.
 
2. Sprawozdanie  z  działalności  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  

w Gryfinie za rok 2009 (druk nr 3/XLI); 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

Radny  Jan  Gładkow powiedział,  że  zauważył  brak  konsekwencji  w  wyliczaniu  danych
procentowych na stronie 9 i 10 w części tabelarycznej sprawozdania.

3. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok (druk nr 4/XLI); 

Przewodniczący  Komisji  Czesław  Krzemiński  poinformował,  że wniosek  Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania
budżetu  powiatu  za  2009  rok,  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Skład  Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw).

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  budżetu  powiatu  
na 2010 rok (druk nr 5/XLI);
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianą
 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw).

Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Radny Andrzej  Szelążek powiedział,  że jest  zły stan nawierzchni  na odcinku Czartoryja
-Brwice-Narost, oprócz dziur jest bardzo wąski asfalt, a pobocze jest niebezpieczne.

Przewodniczący Zespołu Jan Gładkow poinformował, że został ustalony termin kontroli  
w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Gryfinie  z  realizacji  zadań  statutowych  
w 2009 r., na dzień 27 kwietnia godz. 13.00 w siedzibie poradni. 

Posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Czesław Krzemiński
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