
 Załącznik 
do uchwały nr XXV/179/2021 
Rady Powiatu w Gryfinie 

 z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 

   
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI  

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W GRYFINIE 
 
 W 2020 r. Komisja Rewizyjna działała na podstawie planu kontroli zatwierdzonego uchwałą nr 
XIV/105/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2020 r. W okresie sprawozdawczym 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwa działania kontrolne, tj.: 
1) w dniu 26 maja 2020 r. kontrolę wykorzystania urlopów Starosty Gryfińskiego, Wicestarosty 
Gryfińskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz naczelników Starostwa Powiatowego w Gryfinie (na podstawie 
informacji uzyskanej od pracodawcy) za lata 2018-2019.  
Zespół kontrolny w składzie: 

1. Radny Jarosław Przygoda – przewodniczący zespołu kontrolnego,  
2. Radny Hubert Andrych – członek zespołu kontrolnego, 
3. Radny Tomasz Mirakowski – członek zespołu kontrolnego, 
4. Radny Remigiusz Rzepczak – członek zespołu kontrolnego, 

przeprowadził kontrolę, sporządził protokół, na podstawie którego Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 
nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem urlopów w badanym okresie oraz nie wydała zaleceń 
pokontrolnych. Badana sprawa została opisana w protokole kontroli. Komisja Rewizyjna sporządziła 
wystąpienie pokontrolne, które zostało doręczone kierownikowi kontrolowanej jednostki, Zarządowi 
Powiatu w Gryfinie oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie. 
2) w dniach 18 i 31 sierpnia 2020 r. kontrolę realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa 
przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka”.  
Zespół kontrolny w składzie: 

1. Radny Jarosław Przygoda – przewodniczący zespołu kontrolnego,  
2. Radny Hubert Andrych – członek zespołu kontrolnego, 
3. Radny Tomasz Mirakowski – członek zespołu kontrolnego, 
4. Radny Remigiusz Rzepczak – członek zespołu kontrolnego, 

przeprowadził kontrolę, sporządził protokół, na podstawie którego Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 
nieprawidłowości oraz nie wydała zaleceń pokontrolnych. Badana sprawa została opisana w protokole 
kontroli. Komisja Rewizyjna sporządziła wystąpienie pokontrolne, które zostało doręczone 
kierownikowi kontrolowanej jednostki, Zarządowi Powiatu w Gryfinie oraz Przewodniczącemu Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 Z przyczyn pandemii nie podjęto działań kontrolnych dotyczących dostępności infrastruktury 
powiatowych instytucji dla potrzeb osób niepełnosprawnych, które zostały zaplanowane w planie 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.  
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