
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXVI/241/2018 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2017 R.  
 

W 2017 r. odbyły się 3 działania kontrolne i 13 posiedzeń komisji, podczas 
których omawiano m. in. tematy: 

 
• analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
• zatwierdzenie planu pracy i kontroli komisji na 2017 r., 
• zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym, wysłuchanie wyjaśnień radnego 

Tomasza Siergieja w związku z pismem Centralnego Biura Antykorupcyjnego znak: 
C-IV-2203/17/W z dnia 11 kwietnia 2017 r.; 

• rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu gryfińskiego oraz opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

• wypracowanie wniosku do Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu gryfińskiego  
za 2016 r., 

• zapoznanie się z informacją na temat modelu organizacyjnego Zakładu Aktywności 
Zawodowej pod kątem tworzenia ZAZ-u w Gryfinie, 

• analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2017 r.  
do 30.06.2017 r., 

• wypracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 r., 

• zapoznanie się ze stanem faktycznym i prawnym w sprawie pisma Wojewody 
Zachodniopomorskiego znak: P-1.4110.871.2017.AA z dnia 31 października 2017 r. 
dotyczącego radnego Pawła Sławińskiego oraz wysłuchanie zainteresowanego, 
komisja zajęła stanowisko; 

• omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 r., 
• wypracowanie propozycji do planu pracy i kontroli komisji na 2018 r. 

 
Komisja również składała wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat 
Gryfiński, tj.: 

• prośba o przesłanie, po podjęciu przez Radę Powiatu, uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach 
pomocy społecznej, do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz parlamentarzystów  
z regionu (zrealizowano), 

• prośba o wystąpienie o opinię prawną czy zapis paragrafu 11 ust. 1 statutu Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, stanowiącego załącznik do projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Domowi  Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie, wymaga doprecyzowania czyjej dotyczy to 
działalności statutowej – powiatu czy Domu? (udzielono odpowiedzi),   

• prośba o przemyślenie czy powiat powinien rozpocząć akcję profilaktyczną 
przeciwpożarową wśród mieszkańców powiatu dotyczącą konieczności badania 
sprawności instalacji elektrycznej i czyszczenia przewodów kominowych (udzielono 
odpowiedzi),   
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• wniosek o udzielenie możliwie maksymalnej pomocy finansowej rodzinie 
poszkodowanej w wyniku pożaru, zamieszkałej w Zielinie (zrealizowano), 

• wniosek do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2018 rok: 
-  prośba o remont nawierzchni istniejącego chodnika znajdującego się na osiedlu  
przy drodze powiatowej na odcinku  między Mieszkowicami a Kamionką  
oraz wybudowanie brakującego odcinka chodnika na tym osiedlu (udzielono 
odpowiedzi),   

• prośba o opinię prawną czy istnieje przepis prawny, mówiący o tym, ze organ 
wykonawczy powiatu, w którym radny uzyskał mandat, nie może zawierać z radnym 
powiatu lub firmą, której radny jest pełnomocnikiem – umów, zleceń (udzielono 
odpowiedzi). 
 

 
Działania kontrolne komisji zostały opisane w odrębnych protokołach. 
W większości posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2017 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 
 


