
        
  

Sprawozdanie  
Komisji Rewizyjnej  

z pracy w 2017 roku. 
 
 

Praca Komisji w 2017 roku oparta była na realizacji zadań ujętych w planie pracy, 

opracowanym przez jej członków, a zatwierdzonym przez Radę Powiatu Stalowowolskiego  

w dniu 12 grudnia 2016 r. 

Komisja w 2017 roku odbyła 8 posiedzeń, w tym: 2 posiedzenia związane z przygotowaniem 

sprawozdania oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej, 1 dotyczące opiniowania sprawozdania  

z wykonania budżetu za I półrocze oraz absolutorium dla Zarządu, 1 posiedzenie w zakresie 

skargi oraz 4 kontroli następujących wydziałach i jednostek podległych: 

1) Referat Publicznego Transportu Zbiorowego w Wydziale Komunikacji (marzec). 

Kontrola  w  Referacie  Publicznego  Transportu  Drogowego  wynikała  z  planu  pracy  

Komisji  Rewizyjnej  na  2017 rok. W  trakcie  kontroli  zapoznano  się  z  procedurą  

kontroli  i  nadzoru  nad  podmiotami  prowadzącymi  działalność  w  zakresie  

publicznego  transportu  zbiorowego. Informacji  w  powyższej  kwestii  udzieliła  

kierownik  referatu  Pani  Katarzyna  Wieprzęć. Komisja  zwróciła  uwagę  na  niewielką  

ilość  kontroli  jakie  zostały do  tej  pory   przeprowadzone.  Pani  kierownik  wyjaśniła  że  

referat  stara  się  realizować  zadania  kontrolne  w  miarę  posiadanych  środków  a  

jedynym  mankamentem  ograniczającym  zakres  prac  referatu   są  braki  kadrowe.  

Innych  uchybień  w  Referacie  Publicznego  Transportu  Drogowego  nie  stwierdzono. 

2) Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli (maj). 

Kontrola stanu dróg powiatowych po okresie zimowym. 

Kontrola nie wykazała żadnych uchybień, a działalność ZDP w kontrolowanym 

obszarze nie budzi zastrzeżeń. Oczywiście uwzględnia się w tym zakresie możliwości 

finansowe, które odzwierciedlają stan dróg. Komisja dokonała przeglądu większości 

dróg powiatowych. Uwagę Komisji zwróciła modernizacja mostu na rzece San w 

gminie Radomyśl nad Sanem. Pomimo znacznych nakładów Komisja zauważa, że w na 

moście znajdują się zagłębienia oraz brak jest właściwych odwodnień co może 

stanowić niebezpieczeństwo dla użytkowników, jak również prowadzić do szybszej 

korozji przeprawy. Ponadto zasadnym jest wykonanie na odcinku około 50 m po 

prawobrzeżnej stronie rzeki nakładki asfaltowej wraz z wymianą betonowych barier 

zabezpieczających. 

3) Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli (październik). 



Kontrola w zakresie opieki i sprawowania nadzoru nad pensjonariuszami oraz 

warunki sanitarne i mieszkaniowe w placówce. 

Komisja zapoznała się w trakcie kontroli z materiałami źródłowymi oraz 

dokumentacją w zakresie objętym kontrolą. Obszernych wyjaśnień w tym zakresie 

udzielił także Dyrektor placówki. Kontrola nie wykazała uchybień, jak również 

niedociągnięć w prowadzonej dokumentacji  oraz w sposobie sprawowania opieki 

nad mieszkańcami DPS-u. Członkowie Komisji zweryfikowali stan sanitarny 

pomieszczeń mieszkańców jak również tych  przeznaczonych do wspólnego pobytu. 

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do funkcjonowania DPS-u, a w szczególności do 

sposobu sprawowania opieki  jak  również  do  zastanych  warunków  sanitarnych. 

4) Wydział Edukacji (listopad). 

Kontrola w zakresie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2017/2018. 

Kontrola nie wykazała żadnych uchybień, a działalność Wydziału w kontrolowanym 

obszarze nie budzi zastrzeżeń. Uwaga Komisji została zwrócona na migrację uczniów, 

jednakże wskazuje ona na korzyść szkół dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Stalowowolski. Zauważyć należy, że spadek liczy uczniów w poszczególnych 

placówkach wiąże się z niżem demograficznym i nie odbiega od spadków w innych 

powiatach. Analiza przygotowanych przez Naczelnika Wydziału Edukacji danych 

wskazuje, że tendencja w kolejnych latach ulegnie poprawie. 

Kontrole odbywały się w siedzibach kontrolowanych jednostek w terminach nieznacznie 

odbiegających od przyjętych w planie pracy. 

Przeprowadzone kontrole dokonywane były w miarę możliwości zgodnie z uchwalonym 

przez Radę Powiatu harmonogramem i dotyczyły działalności poszczególnych jednostek lub 

części zakresu ich działania. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a kontrolujący 

ocenili pozytywnie działalność w opisanych obszarach. 

Kolejne 1 posiedzenie dotyczyło skargi na działalność Dyrektora PUP w Stalowej Woli. 

Komisja podczas posiedzenia uznała skargę za bezzasadną, a stosowny projekt uchwały 

przedłożyła Radzie Powiatu. 

Komisja analizowała również projekt budżetu powiatu na 2018 rok, oraz opracowała Plan 

Pracy na 2018 rok. 

 

      Przewodniczący Komisji 
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