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SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2011 ROK  
 

W 2011 roku odbyły się 2 działania kontrolne i 16 posiedzeń komisji,  
podczas których omawiano m.in. tematy: 

 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
• zatwierdzenie planu pracy i kontroli komisji na 2011 r., 
• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, 
• wydanie opinii dot. projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, 
• informacja Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością nt. bieżącej sytuacji szpitala oraz założeń i perspektyw 
rozwojowych Spółki, 

• przedstawienie przez przedstawiciela medycznego formy Pfizer Polska Sp. z o.o. 
informacji nt. epidemiologii i profilaktyki zagrożeń meningokokowych, 

• rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2010 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

• opracowanie i przygotowanie dokumentów związanych z procedurą absolutoryjną  
z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 r , 

• przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego  
w 2011 roku i w latach kolejnych, 

• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego 
Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok, 

•  propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r. 
• informacja Prezesa Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” z realizacji planu finansowego na 2011 r., wyników Spółki za okres 
działalności, podejmowanych działań dotyczących rozwoju Spółki i proponowanych 
przez Spółkę kierunków rozwoju, w tym informacji o koniecznych szacowanych 
nakładach na osiągnięcie standaryzacji w perspektywie dwuletniej i pięcioletniej  
oraz wskazanie źródeł finansowania, 

• informacja Zarządu Powiatu dot. realizacji uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gryfinie, 

• omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 
2011 r., 

• omówienie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja 
VII na lata 2011-2016, 

• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, 
• opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2011 r.  

 
Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat 
gryfiński, tj.: 

• zapytanie, czy będzie likwidowany Posterunek Policji oraz Urząd Pocztowy  
w Widuchowej (wyjaśniono); 

• zapytanie dot. dofinansowania imprez organizowanych przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Energetyk Junior” w Gryfinie (zrealizowano); 
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• wniosek w/s złożenia wyjaśnień przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w zakresie sposobu przeprowadzania (około 3 lat temu) remontu nawierzchni drogi 
powiatowej we wsi Rynica oraz o podanie terminu upływu okresu gwarancyjnego  
na jej wykonanie (wyjaśniono); 

• zapytanie, na jakim etapie są prace związane z remontem ul. Nadodrzańskiej  
w Widuchowej, gdzie zgodnie z Planem realizacji odnowy dróg powiatowych  
na terenie powiatu Gryfińskiego w 2011 r., planowanym terminem realizacji  
jest III i IV kwartał 2011 r. (w 2012 r. planowane jest renegocjowanie warunków 
umowy o wspólnej realizacji zadania z Gminą Widuchowa). 

 
 

Działania kontrolne komisji zostały opisane w odrębnych protokołach. 
W większości posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2011 roku brali udział członkowie Zarządu 
Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy poszczególnych 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  

 Robert Pankratow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziły: 
Dominika Konopnicka 
Magdalena Romankiewicz 


