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Sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostrzeszowie  

z działalności w 2022 roku 

 

 

W 2022 roku Komisja Rewizyjna pracowała w następującym, niezmienionym w 

stosunku do 2021 roku składzie: 

1. Adam Grzyb      – przewodniczący Komisji 

2. Krystyna Sikora     – wiceprzewodniczący  

3. Arkadiusz Suchanecki   – wiceprzewodniczący  

4. Ignacy Śmiatacz    – członek   

5. Joanna Krzyżańska-Hyłka   – członek   

 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Ostrzeszowie w 2022 roku realizowała plan kontroli 

zatwierdzony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XLII/227/2022 Rady Powiatu  

w Ostrzeszowie z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2022 rok.  

Działając na podstawie § 89 ust. 1 Statutu Powiatu Ostrzeszowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

z 2003 r. Nr 49, poz. 947) Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności  

w 2022 roku.  

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok przeprowadzono łącznie 9 kontroli 

kompleksowych oraz jedną kontrolę problemową. Zasadniczym przedmiotem kontroli Komisji 

były zagadnienia związane z gospodarką finansową powiatu, głównie wykorzystania środków 

budżetowych realizowanych zarówno przez Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe jak 

i jednostki organizacyjne. 

Kwestie te badano pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości, mając na 

względzie także zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. 

 

Komisja Rewizyjna oprócz realizacji zadań kontrolnych, zajmowała się także kontrolą i analizą 

rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz przygotowaniem wniosku 

o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok, 

Funkcje kontrolne Komisja Rewizyjna realizowała poprzez Zespoły Kontrolne powoływane 

przez przewodniczącego Komisji.  

 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła niżej wymienione kontrole w Starostwie Powiatowym  

i jednostkach organizacyjnych powiatu: 



2 

 

1. Kontrolowanie funkcjonowania Domu Dziecka w Ostrzeszowie. 

2. Kontrola funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Ostrzeszowie. 

3. Kontrola funkcjonowania Szkoły Specjalnej SOSW w Ostrzeszowie. 

4. Kontrola wycinki drzew realizowana przez Wydział Budownictwa i Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. 

5. Ustalenie majątku chodnikowego powiatu – Wydział Zarządzania Drogami 

Powiatowymi.  

6. Kontrola kosztów szczepień realizowanych w OCZ Sp. z o.o. 

7. Kontrola zatrudnienia, wynagrodzeń i wydatków w OCZ Sp. z o.o. 

Niezależnie od tego, jak zaznaczono wyżej, Komisja Rewizyjna zakresem swojego działania 

objęła obligatoryjne badanie i kontrolę: 

a) rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok, 

b) sprawozdania finansowego powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok, 

c) analizę mienia komunalnego powiatu ostrzeszowskiego. 

 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie zgłaszanych przez 

mieszkańców uciążliwości podczas produkcji pelletu przez zakład „Rurex Mazurkiewicz”  

w Grabowie nad Prosną przy ulicy Ostrzeszowskiej 6. 

 

Zwraca się uwagę na fakt, iż założony plan pracy na 2022 rok nie został w całości wykonany. 

Komisja podjęła decyzję o nierealizowaniu kontroli z punktu 7 z uwagi na planowany audyt  

w OCZ Sp. z o.o. z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz podmiotu zewnętrznego. 

Stwierdza się, że komisja pracowała bez zakłóceń. Jej spotkania odbywały się w trybie 

posiedzeń tradycyjnych. 

 

Wszelkie protokoły zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej zawierające ustalenia  

i wnioski z przeprowadzonych kontroli są do wglądu radnych Rady Powiatu w Biurze Rady 

Powiatu.  

 

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Adam Grzyb 

 

 


