
    Druk Nr 2616 
Uchwała Nr XLIX/…/2022 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ……… 2022 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli 
 

  
 Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                            
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 528) oraz § 45 ust 5 Statutu 
Powiatu Drawskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1874) 
Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 
§ 1.1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 
Powiatu Drawskiego w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Drawsku 
Pomorskim.  
 
2.Przedmiotem kontroli, o której mowa w ust. 1, będzie zakres wydatkowanych środków 
na prace zlecane przy remontach: 
 
- toalety męskiej i damskiej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku  
   Pomorskim,  
- toalety wybudowanej z części pomieszczeń przy Regionalnym Centrum  
   Kryzysowym przy Obr. Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim,  
-  pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  przy  
   ul. Pocztowej 1 w Drawsku Pomorskim,  
- remontu pomieszczeń i dostosowania klas na potrzeby Liceum dla młodzieży  
   autystycznej działającego w ramach ZPE-T w Bobrowie, mieszczących się przy  
   ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim,  
- remontu obiektów internatu Zespołu Szkół w Czaplinku przy ul. Parkowej 2 (bez  
   napraw dachu),  
- remontu kanalizacji przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim,  
- remontu chodników przy Szpitalu w Drawsku Pomorskim ul. Chrobrego 4,  
- zakupu używanych autobusów oraz busów na potrzeby PKS w Złocieńcu.   
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
        Przewodnicząca Rady 
 
                       Urszula Ptak 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
            W dniu 2 maja 2022 r. do Rady Powiatu wpłynęła interpelacja Radnego 
Mariusza Nagórskiego z dnia 29.04.2022 r. dotycząca przeprowadzenia kontroli przez 
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w przedmiocie zakresu wydatkowanych środków na 
prace zlecane przy remontach: 
 
- toalety męskiej i damskiej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku  
   Pomorskim,  
- toalety wybudowanej z części pomieszczeń przy Regionalnym Centrum  
   Kryzysowym przy Obr. Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim,  
-  pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  przy  
   ul. Pocztowej 1 w Drawsku Pomorskim,  
- remontu pomieszczeń i dostosowania klas na potrzeby Liceum dla młodzieży  
   autystycznej działającego w ramach ZPE-T w Bobrowie, mieszczących się przy  
   ul. Złocienieckiej 235 w Drawsku Pomorskim,  
- remontu obiektów internatu Zespołu Szkół w Czaplinku przy ul. Parkowej 2 (bez  
   napraw dachu),  
- remontu kanalizacji przy ul. Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim,  
- remontu chodników przy Szpitalu w Drawsku Pomorskim ul. Chrobrego 4,  
- zakupu używanych autobusów oraz busów na potrzeby PKS w Złocieńcu.   
 
             Zgodnie z zapisem § 45 ust 5 Statutu Powiatu Drawskiego Komisja Rewizyjna 
może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym 
planie kontroli tylko i wyłącznie za zgodą Rady Powiatu. Biorąc powyższe pod uwagę 
uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 
 
 
Sporządziła : Joanna Rudziewicz – Inspektor w Wydziale Biuro Rady Powiatu. 
 
 
 


