
1 

 

PROTOKÓŁ NR 37/17 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 28.07.2017 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 i Przewodniczący 

Rady Powiatu Roman Michalski (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził 

quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Andrzeja Szelążka. Głównym 

tematem posiedzenia było przygotowanie do przeprowadzenia kontroli, zaplanowanych  

 na II półrocze 2017 r. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 36/17 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Przygotowanie do przeprowadzenia kontroli, zaplanowanych na II półrocze  

2017 r. 

 

W dniu 23 maja 2017 r. 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 prawidłowości wydatkowania środków za 2016 rok 

na promocję powiatu w zakresie: celowości, gospodarności i rzetelności (nagrody Starosty 

Gryfińskiego za promocję powiatu, zakup materiałów promocyjnych, inne). 

 

Termin kontroli został ustalony na 7 września 2017 r. godz. 12.00. 

 

- Zespół Kontrolny w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Andrzej Szelążek, 

2. Członek Zespołu Tadeusz Ruchniak, 

3. Członek Zespołu Rafał Mucha, 

do przeprowadzenia kontroli kosztów i prawidłowości funkcjonowania Zarządu Powiatu  

za I półrocze 2017 r. (diety, urlopy, koszty delegacji, zwolnienia lekarskie, telefony). 

 

Termin kontroli został ustalony na 31 sierpnia 2017 r. godz. 13.00. 

 

- Zespół Kontrolny w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Tadeusz Ruchniak, 

2. Członek Zespołu Rafał Mucha, 

3. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 

do przeprowadzenia kontroli zasad prawidłowości kosztów ogłoszeń, prenumeraty pras  

w starostwie powiatowym i wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu za 2016 r.  

do czasu kontroli (koszty ogłoszeń w prasie, koszty zakupu prenumeraty prasy i czasopism). 

 

Termin został ustalony wstępnie na II połowę października 2017 r. 
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Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  

 

Radny Tadeusz Ruchniak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o udzielenie 

możliwie maksymalnej pomocy finansowej poszkodowanej w wyniku pożaru rodzinie …, 

zamieszkałej w …* W dniu 11 lipca 2017 r. miał miejsce pożar budynku gospodarczego  

i stodoły, w wyniku którego doszło do utraty dobytku tj. zniszczenia budynków, maszyn 

rolniczych, w tym do całkowitego spalenia kombajnu oraz utraty paszy zgormadzonej  

na kolejny rok.  

Pismo znak: BRZ.0012.3.37.2017.MR 

 

Radny Tadeusz Ruchniak złożył wniosek do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2018 rok: 

-  prośba o remont nawierzchni istniejącego chodnika znajdującego się na osiedlu przy drodze 

powiatowej na odcinku między Mieszkowicami a Kamionką oraz wybudowanie brakującego 

odcinka chodnika na tym osiedlu. 

Pismo znak: BRZ.0012.3.37.2017.MR 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.30. 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2016.1764) w zw. z art. 1 

ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922) 


