
 Załącznik do uchwały nr XV/171/2008 
 Rady Powiatu w Gryfinie 
 z dnia 31.01.2008 r. 
 
 

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

NA 2008 ROK 
 
 
LUTY-MARZEC 
 

1. Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
− sprawdzenie wykonania budżetu za 2007 rok 
− sprawdzenie udzielania środków finansowych na utworzenie stanowisk pracy 

w 2007 roku  
− sprawdzenie udzielania środków finansowych na utworzenie stanowisk pracy 

dla osób niepełnosprawnych w 2007 roku 
− sprawdzenie pozyskiwania środków unijnych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w ramach programu „Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności” 
 
MAJ-CZERWIEC 
 

1. Kontrola Wydziału Zarządzania Drogami 
− sprawdzenie przebiegu sprzedaży składników majątku ruchomego  

po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg  
w Gryfinie 

− sprawdzenie realizacji remontów i napraw dróg powiatowych w 2007 roku 
− sprawdzenie realizacji umów zawartych przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Gryfinie 
− sprawdzenie realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Zarządzania 

Drogami 
− sprawdzenie dokumentacji realizacji umów zawartych przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Gryfinie a dotyczących inwestycji Bartkowo - Gajki  
− sprawdzenie dokumentacji realizacji umów zawartych przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Gryfinie a dotyczących inwestycji Witnica -Chełm Górny 
 
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 
 
 

1. Kontrola inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego 
i ich zgodność z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 

− prace inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie (budynek nr 2 i 6) 

• sprawdzenie wysokości kwoty na jaką została zawarta umowa 
• sprawdzenie z jakich środków została sfinansowana inwestycja 
• sprawdzenie jakie zostały wykonane dodatkowe roboty 

związane z inwestycją 
 
 
 



− termomodernizacja stropodachu w Zespole Szkół Ponadgimnzajalnych Nr 1  
w  Chojnie  

• sprawdzenie wysokości kwoty na jaką została zawarta umowa 
• sprawdzenie z jakich środków została sfinansowana inwestycja 

− termomodernizacja docieplenia ścian w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 

• sprawdzenie z jakich środków została sfinansowana inwestycja 
• sprawdzenie wykonania inwestycji polegającej na 

przygotowaniu pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie 

 
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 
 

1. Kontrola wykorzystania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie a zasady i tryb przyznawania środków  
z PFOŚiGW 

2. Rekontrola Domu Dziecka w Chojnie 
3. Rekontrola Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie 

 
 
 

 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
 Czesław Krzemiński 


