
UCHWAŁA Nr  XXI/152/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 września 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli 

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2016 r. 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.814) oraz w związku z § 38 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu 

Nowodworskiego przyjętego uchwałą Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego                 

( Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 lutego 2016 r. poz. 446) uchwala się: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną za I półrocze 2016 r., stanowiące załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                     (-) 

                                                                         Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/152/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

           z dnia 28 września 2016 r.  

 

Sprawozdanie 

z realizacji rocznego planu kontroli  

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 

 za I półrocze 2016 r. 

 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim odbyła w I półroczu 

2016 r. posiedzenia zgodnie z Uchwałą Nr XIII/89/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2016 r. 

Komisja Rewizyjna w I półroczu 2016 r.  wykonała plan pracy, przeprowadzając 

kontrole w następującym zakresie: 

1. Realizacja skarg i wniosków mieszkańców Powiatu za 2015 r.: 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami stwierdziła, iż w roku 2015 do 

Starostwa wpłynęło więcej niż w 2014 roku skarg i wniosków mieszkańców Powiatu 

Nowodworskiego tj. (2014 – 12 skarg i wniosków, natomiast w 2015 r. – 15 skarg                         

i wniosków). Wszystkie skargi bądź wnioski zostały rozpatrzone, bądź przekazane wg 

właściwości. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg                             

i wniosków, wszystkie sprawy zostały rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag w zakresie realizacji skarg                          

i wniosków mieszkańców Powiatu Nowodworskiego za 2015 rok.  

2. Realizacja uchwał Rady i Zarządu Powiatu w 2015 r.: 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami stwierdziła, iż w roku 2015 Rada 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjęła 78 uchwał, natomiast Zarząd Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim podjął 134 uchwały. Zarówno uchwały Rady Powiatu oraz 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zostały zrealizowane lub są realizowane na 



bieżąco. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag w zakresie realizacji 

uchwał Rady i Zarządu Powiatu w 2015 r. 

 

3. Analiza wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2015 r. wraz z informacją  

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 

 

 Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi absolutorium, 

sporządziła opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu w 2015 roku oraz wniosek w 

sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu powiatu w 2015 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego 

planu kontroli okresowo raz na pół roku. 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przedkłada do przyjęcia przez Radę Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli 

przeprowadzonych w I półroczu 2016 r., przyjętego Uchwałą Nr XIII/89/2016 Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. Tym samym wypełnia obowiązki prawne. 

 Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar 

priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                     (-) 

                                                                         Jacek Gross 

 


