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SPRAWOZDANIE Z PRACY 
KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2012 ROK  

 
W 2012 roku odbyły się 3 działania kontrolne i 14 posiedzeń komisji,  

podczas których omawiano m.in. tematy: 
 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
• zatwierdzenie sprawozdania z prac komisji w 2011 r. 
• zatwierdzenie planu pracy i kontroli komisji na 2012 r., 
• omówienie dokumentów związanych z pozyskiwaniem inwestora strategicznego  

dla spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, 
• rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu  

za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  
oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu gryfińskiego, 

• zbadanie procedury zamówienia publicznego przy zakupie samochodu służbowego  
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

• zbadanie procedury zaciągnięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, 
• opracowanie i przygotowanie dokumentów związanych z procedurą absolutoryjną  

z tytułu wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za 2011 r., 
• zapoznanie się ze strategią rozwoju oświaty w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016, 
• omówienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za okres 01.01.2012 r. 

- 30.06.2012 r., 
• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r., 
• zapoznanie się ze strategią optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej  

w powiecie gryfińskim, 
• omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013. 

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

• zapytanie dot. aparatu rentgenowskiego w Chojnie (udzielono odpowiedzi); 
• wniosek dot. posprzątania ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej (zrealizowano); 
• uwagi dot. remontu ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej (zrealizowano); 
• wniosek dot. wycięcia krzaków na drodze prowadzącej do Pacholąt i z Pacholąt  

do Czarnówka (planowane do realizacji w 2013 r.). 
• wniosek odnośnie przycięcia drzew (kasztanów) rosnących ponad linią wysokiego 

napięcia na drodze powiatowej Żarczyn - Babinek (udzielono odpowiedzi); 
• wniosek dot. podcięcia gałęzi drzew (lip) na ulicy powiatowej w m. Widuchowa  

w okolicy parkingu, w celu poprawienia widoczności lamp oświetleniowych 
(planowane do realizacji w 2013 r.). 

 
Działania kontrolne komisji zostały opisane w odrębnych protokołach. 
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W większości posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2012 roku brali udział członkowie Zarządu 
Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego.  
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  

 Robert Pankratow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Dominika Konopnicka 


