
 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXV/163/2017 

Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2016 R.  
 

W 2016 r. odbyły się 3 działania kontrolne i 12 posiedzeń komisji, podczas 

których omawiano m. in. tematy: 

 

 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  

 zatwierdzenie planu pracy i kontroli komisji na 2016 r., 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą wyników egzaminów maturalnych  

i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015, 

 rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu  

za 2015 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 2015 r., 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie 

oraz dostosowaniem budynku szpitala do wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, 

 analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2016 r.  

do 30.06.2016 r., 

 zapoznanie się z informacją dotyczącą inwestycji i remontów drogowych 

zaplanowanych do realizacji w ramach budżetu powiatu na 2017 r., 

 wypracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu powiatu gryfińskiego  

na 2017 r., 

 wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2017 r. 

 

 

Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez powiat 

gryfiński, tj.: 

 zapytanie, na jakiej podstawie prawnej nadleśnictwa miałyby przejąć odcinki dróg 

powiatowych (udzielono odpowiedzi),   

 wniosek dot. rozważenia możliwości zwołania wspólnego posiedzenia komisji stałych 

w celu omówienia inwestycji i remontów drogowych zaplanowanych do realizacji  

w ramach budżetu powiatu na 2017 r. (zrealizowano). 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

 

Działania kontrolne komisji zostały opisane w odrębnych protokołach. 

W większości posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2016 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 

 


