
 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXV/178/2021 
Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  

RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2020 ROK  
 
W 2020 roku odbyły się 2 działania kontrolne i 16 posiedzeń komisji, podczas 

których omawiano m. in. tematy: 
 
 analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie,  
 zatwierdzenie planu pracy i kontroli komisji na 2020 r.,  
 przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie miejsca zamieszkania 

radnego Wojciecha Długoborskiego i przedstawienie stanowiska, 
 zapoznawanie się na bieżąco z wynikami kontroli przeprowadzanymi przez Referat 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gryfinie; Analiza 
wniosków z kontroli zewnętrznych Zarządu Powiatu w Gryfinie i powiatowych 
jednostek organizacyjnych, 

 opracowanie i przygotowanie dokumentów związanych z procedurą absolutoryjną  
dla Zarządu Powiatu w Gryfinie, 

 analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za okres od 01.01.2020 r.  
do 30.06.2020 r., 

 analiza realizacji budżetu w poszczególnych miesiącach, 
 opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2020 r. 

 
Komisja składała również wnioski i zapytania w zakresie zadań realizowanych przez Powiat 
Gryfiński, tj.: 
- w związku z doniesieniami medialnymi, Komisja zwróciła się z wnioskiem o odniesienie 
się, na najbliższej sesji Rady Powiatu w Gryfinie, przez Powiatowego Komendanta Policji  
w Gryfinie w sprawie interwencji policjantów w dniu 6 stycznia br. w Nowym Czarnowie 
(zrealizowany), 
- zapytanie, kiedy planowana jest wycinka zaznaczonych (zeschniętych) drzew na odcinku 
drogi powiatowej Troszyn-Zielin i Troszyn-Smolnica (zrealizowane), 
- wniosek o przedstawienie na sesji Rady Powiatu krótkiej informacji dotyczącej sprawy 
szeroko rozumianej epidemii w zakresie oświaty, zdrowia, pomocy społecznej  
i bezpieczeństwa (zrealizowany), 
- wniosek o ograniczenie czasu wystąpień radnych do 5 minut, podczas XVIII sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie, ze względu na przedłużające się posiedzenia (§ 27 ust. 1 pkt 3 
Regulaminu Rady Powiatu) (zrealizowany), 
- wniosek o rozszerzenie przedstawianej na sesji Rady Powiatu informacji dotyczącej sprawy 
epidemii w zakresie oświaty, zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa. Radny  
T. Mirakowski zasygnalizował następujące problemy związane z przekwalifikowaniem 
szpitala na tzw. covidowy: - brak szpitala w Gryfinie z oddziałem chirurgii, interny, 
ginekologiczno-położniczego co za tym idzie, mieszkańcy powiatu nie mają zapewnionej 
opieki szpitalnej, a w okolicznych szpitalach nie ma miejsc i nie są przyjmowani pacjenci  
z Powiatu Gryfińskiego; - brak możliwości wykonania zdjęcia rtg na miejscu - mieszkańcy 
muszą dojeżdżać do Szczecina; w związku z tym, że pan Wojewoda swoją decyzją pozbawił 
mieszkańców powiatu niektórych usług, powinien jednak ułatwić im korzystanie z innych 



szpitali.  Teraz powinny się znaleźć środki na pomoc mieszkańcom, którzy muszą dojeżdżać 
lub ewentualnie  uruchomić tutaj jakąś pomoc; - zbyt mała ilość karetek pogotowia - sprawa 
dotyczy pensjonariuszy DPS w Dębcach; - kadra lekarska „przejdzie” do innych szpitali  
i ciężko będzie po ustaniu Covid-19 odtworzyć kadrę szpitala; - kwestia finansów  
i pogłębiania się zadłużenia w szpitalu; - czy nocna i świąteczna opieka lekarska będzie 
przeniesiona do innych większych pomieszczeń? W związku z powyższym Radny zwraca się 
z prośbą do Pana Starosty o przedstawienie swego rodzaju planu na najbliższe lata, jak będzie 
przedstawiała się sytuacja szpitala po ustąpieniu Covid-19 (zrealizowany), 
- wniosek dotyczący bieżącego informowania Komisji Rewizyjnej o kosztach związanych  
z walką z Covidem-19 na terenie powiatu, w rozbiciu na poszczególne jednostki 
organizacyjne powiatu, a także o sprawach związanych z walką z Covid-19 na terenie 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (wniosek w trakcie realizacji). 
 
 
Działania kontrolne komisji zostały opisane w odrębnych protokołach. 
 
W większości posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2020 r. brali udział: Starosta Gryfiński, 
Wicestarosta Gryfiński, członkowie Zarządu Powiatu w Gryfinie, Skarbnik Powiatu, 
Sekretarz Powiatu, naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
 Przewodniczący Komisji  

 Jarosław Przygoda 

 

 

 

 

 

 

 

 


