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PROTOKÓŁ NR 50/18 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 12.07.2018 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 3 członków komisji, Wicestarosta 
Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Roman 
Michalski (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący komisji Tadeusz Ruchniak. Głównym tematem posiedzenia 
było przedstawienie wyników kontroli. 
 
Ad. 2 Przewodniczący Komisji Tadeusz Ruchniak przedstawił porządek obrad, do którego 
wprowadził zmianę polegającą na wykreśleniu pkt. 3 dotyczącego przyjęcia protokołu nr 
49/18 posiedzenia komisji. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty i stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Przedstawienie wyników kontroli.  
 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Ruchniak powiedział, że w dniach 18.06 i 06.07.2018 r., 
Zespół Kontrolny pod przewodnictwem Pani Aleksandry Zielińskiej przeprowadził kontrolę 
dotyczącą bieżącego nadzoru i remontów dróg powiatowych w 2017 r., protokół stanowi  
zał. nr 3. W dniu 18.06.2018 r. posiedzenie Zespołu Kontrolnego odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Wydziale Zarządzania Drogami. W dniu 6.07.2018 r., Zespół 
Kontrolny odbył wizytacje na drogach powiatowych, gdzie zapoznał się z technologią 
naprawy oraz stanem niektórych dróg powiatowych, a następnie kontrola była kontynuowana 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Wydziale Zarządzania Drogami. 
 
Radna Aleksandra Zielińska powiedziała, że w wyniku kontroli, stwierdzono co następuje: 
po dokonaniu analizy i wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
Arkadiusza Durmy w zakresie bieżącego nadzoru i remontów dróg powiatowych w 2017 r., 
Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Jednocześnie Zespół Kontrolny 
pozytywnie ocenił współpracę z gminami w zakresie realizowanych zadań na drogach 
powiatowych w 2017 r. oraz wskazał, aby dalej tę współpracę kontynuować i rozszerzać na 
wszystkie gminy powiatu, jeżeli będzie taka wola obu stron. 
 
Radny Rafał Mucha powiedział, że na wyrost jest wniosek pozytywnej współpracy  
z gminami w zakresie realizowanych zadań na drogach powiatowych oraz wskazanie na 
kontynuowanie dalszej współpracy, ponieważ nie zostało to zbadane przez Zespół Kontrolny. 
Dodał, że nie widzi przebiegu w toku kontroli na podstawie zgromadzonych dokumentów, 
żeby była podstawa do formułowania jakiegokolwiek wniosku w tym zakresie. Pozytywnie 
ocenił to co było przedmiotem kontroli. Wyjaśnienia udzielone ustanie do dokumentów, które 
zostały przedstawione, jeśli chodzi o zakres kontroli, który komisja realizowała można 
sformułować jako ocenę pozytywną.  
 
Radna Aleksandra Zielińska powiedziała, że wyjaśnienia w tej kwestii składał Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
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Radny Rafał Mucha, przedstawił i wpisał do protokołu z kontroli zdanie odrębne: „W mojej 
ocenie na podstawie pracy Zespołu i dostarczonych dokumentów brak podstaw do oceny 
współpracy z gminami zawartej na stronach 3-4 niniejszego protokołu”. 
 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Ruchniak w związku z przyjęciem protokołu z kontroli 
przedstawił wystąpienie pokontrolne. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne (stanowiące zał. nr 4, 

znak pisma BRZ.0012.3.50.2018). 
 
 
Ad. 4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji Tadeusz Ruchniak w związku z rezygnacją złożoną przez 
Radnego Andrzeja Szelążka z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
zaproponował zmiany składów osobowych w zespołach kontrolnych do przeprowadzenia 
pozostałych kontroli zaplanowanych do realizacji w 2018 roku: 
 
Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Rafał Mucha, 
2. Członek Zespołu Tadeusz Ruchniak, 
3. Członek Zespołu Aleksandra Zielińska, 
do przeprowadzenia kontroli sprawowania nadzoru właścicielskiego w Szpitalu 
Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. - termin kontroli nie został ustalony. 

. 
Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Tadeusz Ruchniak, 
2. Członek Zespołu Rafał Mucha, 
3. Członek Zespołu Aleksandra Zielińska, 
do przeprowadzenia kontroli kosztów utrzymania samochodów wykorzystywanych 
przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie do celów służbowych w 2017 r. -
termin kontroli nie został ustalony. 
 
 Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Aleksandra Zielińska, 
2. Członek Zespołu Rafał Mucha, 
3. Członek Zespołu Tadeusz Ruchniak, 
do przeprowadzenia kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
w 2017 r. w kontekście zmniejszającej się liczby bezrobotnych - termin kontroli nie został 
ustalony. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.45. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Agnieszka Jackiewicz  Przewodniczący Komisji 
 
         Tadeusz Ruchniak 
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