
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXIX/275/2014 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25 września 2014 r. 
 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2014 R.  
 

W 2014 r. odbyło się 1 działanie kontrolne i 10 posiedzeń komisji, podczas 
których omawiano m. in. tematy: 

 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
• zatwierdzenie sprawozdania z prac komisji w 2013 r. 
• zatwierdzenie planu pracy i kontroli komisji na 2014 r., 
• przyjęcie stanowiska komisji w sprawie wystąpienia Wojewody Zachodnio-

pomorskiego znak: NK.3.4131.603.2013.SA z dnia 10.12.2013 r. o wyrażenie  
przez Radę Powiatu woli dostosowania uchwały nr XXV/189/2013 Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 
82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego  
w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,  
do stanu zgodnego z prawem poprzez wyeliminowanie wadliwego przepisu  
paragrafu 4. 

• rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2013 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  
oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu gryfińskiego, 

• wypracowanie wniosku do Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu gryfińskiego  
za 2013 r., 

• analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2014 r.  
do 30.06.2014 r., 

• propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2015 r. 
 
 
Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat 
gryfiński, tj.: 

• wniosek dot. zorganizowania spotkania w celu przedstawienia stanu 
 zabezpieczenia usług medycznych pierwszej pomocy przez służby ratownictwa 
 medycznego na terenie powiatu gryfińskiego (ilość karetek pogotowia 
 ratunkowego, stan ich wyposażenia w sprzęt medyczny i czas reakcji) (zrealizowano), 

• wniosek złożony w imieniu mieszkańców dot. naprawy nawierzchni drogi  
w m. Czarnówek ze względu na bardzo zły stan drogi (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek dot. odkrzaczenie zarośniętych, nieprzejezdnych odcinków dróg 
powiatowych położonych na terenach leśnych, m. in. odcinek drogi Jelenin-Narost, 
gmina Chojna (udzielono odpowiedzi), 

• wniosek o ustalenie czyją własnością, powiatu czy wspólnoty mieszkaniowej,  
jest droga, wjazd i miejsca parkingowe przy nieruchomości na ulicy Grunwaldzkiej 38 
(blok mieszkalny) w Widuchowej? (udzielono odpowiedzi), 
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Działanie kontrolne komisji zostało opisane w odrębnym protokole. 
W większości posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2014 r. 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 

 


