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SPRAWOZDANIE ZA 2007 ROK Z REALIZACJI ROCZNEGO  

PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ  
 
 W roku 2007 Komisja Rewizyjna działała na podstawie planu pracy zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr IV/54/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. 
 W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń w pełnym 
składzie oraz przeprowadziła 9 działań kontrolnych zgodnie z przyjętym planem pracy: 

1. Kontrola działalności Domu Dziecka w Binowie, w kontekście relokacji do Chojny  
w dniu 03 kwietnia 2007 r. 

2. Kontrola wysokości płac pracowników Starostwa w kontekście podwyżek 
dokonanych w 2006 r. w dniu 03 kwietnia 2007 r. 

3. Kontrola dofinansowania przez Starostwo Powiatowe dokształcania  
i szkolenia pracowników Starostwa w 2006 r. w dniu 03 kwietnia 2007 r. 

4. Kontrola planu dofinansowania dokształcania i szkolenia pracowników Starostwa  
w 2007 r. w dniu 03 kwietnia 2007 r. 

5. Kontrola dokumentacji związanej z planowaną relokacją wydziałów Starostwa 
Powiatowego do budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie w dniu 12 lipca 2007 r. 

6. Kontrola SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie w dniu 27 sierpnia 2007 r.: 
- sprawdzenie sposobu wydawania i dokumentowania dotacji celowej (udzielonej 
przez powiat) na programy profilaktyczne, 
- sprawdzenie sposobu korzystania ze sprzętu i aparatury medycznej należących  
do szpitala przez szpital i inne podmioty (wraz ze sposobem dokumentowania), 
- sprawdzenie umów sporządzonych przez SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie z innymi podmiotami na wynajem i dzierżawę pomieszczeń sprzętu  
i aparatury, 
- analiza umowy ze Sp. z o.o. „Intermed” i jej realizacja. 

7. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2006 r. w dniu  
20 listopada 2007 r.: 
- struktura organizacyjna 
- działalność na rzecz tworzenia zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka; 
- funkcjonowanie, skład i koszt funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności;  
- stan zatrudnienia; 
- koszty wynagrodzeń 

8. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w dniu 20 listopada  
2007 r.: 
- prawne i faktyczne zasady funkcjonowania depozytów pensjonariuszy. 

9. Kontrola wykorzystania dotacji w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka 
„Agatos” w Gardnie w dniu 11 grudnia 2007 r. 

 
 Wymienione kontrole przeprowadzone zostały w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,  
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, Niepublicznym Rodzinnym Domu 
Dziecka „Agatos” w Gardnie.  



 Komisja Rewizyjna nie wykryła większych nieprawidłowości, a drobne usterki zostały 
opisane w poszczególnych protokołach i wnioskach pokontrolnych, które przedstawione 
zostały Zarządowi Powiatu w Gryfinie.  
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