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     PROTOKÓŁ NR 26/16 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 25.08.2016 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 3 członków komisji (lista obecności - 

zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 

Komisji Andrzej Szelążek. Głównym tematem posiedzenia było powołanie zespołu  

do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzenia procedur sprzedaży i efektywności 

dzierżawy majątku powiatu na podstawie m.in. nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 9  

w Gryfinie, lokali mieszących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie; oraz 

propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r.  

 

Ad. 2 Porządek obrad 26 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 24/16 został przyjęty większością głosów (2 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Powołanie zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzenia procedur 

sprzedaży i efektywności dzierżawy majątku powiatu na podstawie m.in. nieruchomości 

przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, lokali mieszących się w budynku przy  

ul. Dworcowej 1 w Chojnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Szelążek powołał Zespół Kontrolny w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Rafał Mucha, 

2. Członek Zespołu Tadeusz Ruchniak, 

3. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 

do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzenia procedur sprzedaży i efektywności 

dzierżawy majątku powiatu na podstawie m.in. nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 9  

w Gryfinie, lokali mieszących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie. 

 

Zespół ustalił termin na dzień 30 września 2016 r. o godz. 12.00 

 

Ad. 5 Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. 

 

Radny Andrzej Szelążek złożył następujące wnioski do projektu budżetu na 2017 rok: 

1) prośba o ujęcie do cyklu imprez powiatowych imprezy organizowanej przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy” z Chojny, która od wielu lat 

organizuje charytatywną sztafetę rowerową. Zebrane środki przekazywane są na pomoc  

w rehabilitacji, zakupie trzykołowego roweru, schodołazu, pomocy finansowej i rzeczowej.   

W tym roku odbędzie się VI Charytatywna Sztafeta Rowerowa pn. „Jedziemy dla Ernesta”.  

2)  prośba o wykonanie ciągu pieszego ok. 200 m wzdłuż  ul. Trakt Pyrzycki w Chojnie. Jest 

to niebezpieczne miejsce, ze wzmożonym ruchem samochodowym na odcinku drogi 

prowadzącym z Chojny do drogi S3, gdzie po ulicy chodzą dzieci i osoby udające się  

do pobliskiego Zakładu Energetycznego. 

3) prośba o naprawę drogi około 900 m na odcinku Chojna-Brwice ze względu na zły stan 

drogi i problemy z wymijaniem się pojazdów. 
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Radny Tadeusz Ruchniak złożył następujące wnioski do projektu budżetu na 2017 rok: 

1) prośba o wykonanie niewielkiego odcinka obwodnicy przy linii brzegowej Jeziora 

Morzycko (po starym dukcie), na odcinku przyległym do drogi powiatowej od ulicy Lipowej  

w kierunku Gądna. Miejsce to zostało wybrane przez społeczność lokalną jako dodatkowa 

plaża. Jest to niebezpieczny odcinek ze względu na biegające tam dzieci oraz ograniczoną 

widoczność kierowców na odcinku położonym na dużym łuku. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Morynia wystąpiło z wnioskiem do Rady Miejskiej w Moryniu, która wyraziła zgodę  

na partycypowanie w kosztach inwestycji.   

2) prośba o wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Wiśniowej w Moryniu ze względu  

na bardzo zły stan nawierzchni, przez co ruch pieszy odbywa się po jezdni i stanowi 

niebezpieczeństwo. Wymiana chodnika mogłaby się odbyć przy udziale Gminy Moryń. 

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej złożony przez radnego Rafała Muchę o następującej treści: 

- prośba o rozważenie możliwości zwołania wspólnego posiedzenia komisji stałych w celu 

omówienia inwestycji i remontów drogowych zaplanowanych do realizacji w ramach budżetu 

powiatu na 2017 r. Posiedzenie mogłoby się odbyć w ramach analizy i opiniowania projektów 

uchwał na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

- brak. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.30. 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 

  

 

 

 

 

 

 


