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                                                                                      DRUK Nr 912 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego 
w roku 2019 

 
 

 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Drawskiego pracowała w pięcioosobowym 

składzie: 

-Henryk Szreta –Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

-Romuald Kurzątkowski– Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

-Marek Banaszek- Sekretarz,  

-Grażyna Buczek – członek, 

-Cyryl Turczyk- członek. 

 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Drawskiego została powołana Uchwałą  

Nr II/10/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. i pracowała 

zgodnie z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia 16 stycznia 2019 r., który był zgodny z tematyką planu pracy Rady Powiatu. 

  

W okresie sprawozdawczym odbyto: 

 

Komisja 
Liczba 

posiedzeń w 
roku 2019 

Frekwencja 
członków 

Ilość 
wniosków 

Ilość  
opinii 

Rewizyjna 

 
14 (w tym 6 

posiedzeń 
wspólnych) 

 

89% 2 
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Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli we wspólnych sześciu 

posiedzeniach wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu, których celem było 

omówienie projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2019, ocena stanu 

sanitarnego Powiatu Drawskiego za rok 2018, informacja o stanie epizootycznym na 
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terenie powiatu drawskiego w roku 2018, informacja o stanie bezpieczeństwa 

 i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2018, sprawozdanie 

Spółki Szpitale Polskie S.A. w Katowicach z działalności statutowej i finansowej 

Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2018, sprawozdanie z realizacji 

„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego” w roku 2018, 

sprawozdanie z działalności PCPR i wykaz potrzeb z zakresu systemu pieczy 

zastępczej i pomocy społecznej, w tym sprawozdanie z efektów pracy Organizatora 

RPZ oraz „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar w Powiecie Drawskim na lata 2015-2020”, sprawozdanie z działalności Zarządu 

Dróg Powiatowych w roku 2018 i plan zamierzeń na 2019 rok, zmiany w budżecie 

Powiatu, sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za rok 

2018, sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-2022 za rok 2018, sprawozdanie 

za rok 2018 z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka 

Rehabilitacyjno- Kulturalnego w Drawsku Pomorskim, sprawozdanie z działalności 

Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku Pomorskim, sprawozdanie 

 z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 

rok 2018 , działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2018 

roku oraz informacje na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim, 

sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych za rok 2018”, raport o stanie Powiatu, sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2018, projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 

2020 rok. 

  

Dokonując omówienia tematów rozpatrywanych przez komisję na 
podkreślenie zasługują następujące: 

 
 Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 2019 r.; 

 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2019 rok; 
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 Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2018; 

 Zatwierdzenie opinii Komisji Rewizyjnej i sporządzenie wniosku w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Drawskiego; 

 Ocena budżetu za I półrocze 2019 r.; 

 Ocena stanu bezrobocia w powiecie; 

 Ocena zadań oświatowych na terenie powiatu; 

 Analiza poprawności oświadczeń majątkowych Radnych; 

 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2020 rok; 

 Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 2020 r.; 

 Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu; 

 

W roku 2019 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Drawskiego odbyła wszystkie 

zaplanowane posiedzenia, które były ujęte w planie pracy oraz zrealizowała wszystkie 

zagadnienia zawarte w tematyce posiedzeń. 

 

 

                           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
          
                         Henryk Szreta 

 
 
 


