
Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/90/2016
Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 21 stycznia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2015 R. 

W 2015  r.  odbyły  się  4  działania  kontrolne  i  18  posiedzeń  komisji,  podczas
których omawiano m. in. tematy:

 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, 
 zatwierdzenie planu pracy i kontroli komisji na 2015 r.,
 rozpatrzenie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 zapoznanie  się  z  prezentacją  planów przebudowy,  budowy Szpitala  Powiatowego  

w Gryfinie oraz stanu zaawansowania przedsięwzięcia,
 rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego,  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  

za  2014  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 2014 r.,

 analiza  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  powiatu  za  okres  od  01.01.2015  r.  
do 30.06.2015 r.,

 zapoznanie się z informacją dot. stanu zaawansowania prac remontowych oraz planów
inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego,

 propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2016 r.

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

 wniosek dot.  sprawdzenia ruchu pojazdów (tabor  leśny)  o zbyt  dużym załadunku  
po drodze powiatowej,  będącej  przedłużeniem ulicy Moryńskiej  w Mieszkowicach
prowadzącej do Morynia, stwarzających niebezpieczeństwo dla innych użytkowników
drogi (udzielono odpowiedzi),  

 wniosek  dot.  naprawy  gruntowej  drogi  powiatowej  Boguszczyn-Jelenin-Narost  
ze względu na jej zły stan techniczny (udzielono odpowiedzi),

 zapytanie: czy projekt przebudowy drogi powiatowej Gryfino-Linie zakłada całkowite
zerwanie  nawierzchni  i  jej  wymianę  oraz  kiedy  rozpoczną  się  prace?  (udzielono
odpowiedzi),

 wniosek dot. odkrzaczenia pobocza drogi powiatowej Chojna-Brwice-Narost-Białęgi
ze względu na rozpoczynający się rok szkolny i  poruszające się tą drogą autobusy
szkolne (udzielono odpowiedzi),

 wniosek - czy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie planowane jest
utworzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie szkutnik? Czy istnieje potrzeba
utworzenia  nowych  kierunków  nauczania  zawodowego  w  zespołach  szkół
ponadgimnazjalnych,  dla  których  powiat  jest  organem  prowadzącym?  (udzielono
odpowiedzi).



Działania kontrolne komisji zostały opisane w odrębnych protokołach.
W większości  posiedzeń  Komisji  Rewizyjnej  w 2015 r.  brali  udział  członkowie  Zarządu
Powiatu  w  Gryfinie,  skarbnik  powiatu,  sekretarz  powiatu,  naczelnicy  poszczególnych
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego. 

Przewodniczący Komisji 

Andrzej Szelążek

Sporządziła:

Dominika Konopnicka
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