SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU KONTROLI KOMISJI
POWIATU W SLAWNIE ZA OKRES 6 MIESI^CY 2013 ROKU

REWIZYJNEJ

RADY

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Slawnie w pierwszym polroczu 2013r. pracowala
w skladzie:
1. Tomasz BOB1N - Przewodniczqcy
2. Stanislaw CHABOWSKI - Zaste_pca Przewodnicza^cego
3. BIzbietaZYLlNSKA-Sekretarz
4. Tadeusz BIERNIUKIEWICZ - Czlonek
W trakcie 6 mieMe.cy 2013. r. Komisja odbyla lacznie 3 posiedzenia. Komisja dzialala zgodnie z
Planem Konlroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Slawnie na rok 2013 przyjetym uchwa!^ Rady
Powiatu w Slawnie.
Zgodnie z Planem Komisja dokonala analizy sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu za 2012r.
i wystapila z \\nioskiem do Rady Powiatu w Slawnie o udzielenie absolutorium dla Zarzadu Powiatu
w Slawnie z tytulu wykonania budzetu za 2012 rok, ktory to wniosek Rada rozpatrzyla pozytywnie.
Na podstawie Planu Kontroli Komisja przeprowadzila w pierwszym polroczu 2013 roku jedna_
kontrole problemowq.. Zespol kontrolny w skladzie: S.Chabowski i T. Bobin przeprowadzil kontrole_
w dniach 14. 15 i 19 czerwca 2013 roku nt stanu utrzymania drog powiatowych na terenie Powiatu
Slawiehskiego. Zakres kontroli obejmowal:
- losowo wybrane drogi z wizjq. lokalna^
14 czcrwea 2013r: 0541Z Postomino 0542Z Tyrn-Sycewice, 0530Z Nacmierz-Bylica.

Sfawno,

0538Z

Krolewo

—

Wrzesnica.

15 czenvca 2013r: 0 5 1 I Z Rusko - Malechowo, 0510Z Jezyce - Slowino - Boleszewo,
0526Z Drozdowo - Barzowice - Rusinowo, 0500Z Kopari - Cisowo.
19 czenvca 2013r. z udzialem naczelnik Pani Eweliny Sokolowskiej.: 0520Z Karwice - Smardzewo Ostrowiec. 052 I Z Bobrowice - Smardzewo -Lejkowo, 0518Z Malechowo-Zegocino,
0522Z Zegocino - Ostrowiec.
Zespol Kontrolny stwierdzil. ze stan drog powiatowych jest dostateczny, a zarazem adekwatny do
mozliwosci finansowych.
Zespol kontrolny przedstawil nastepujace uwagi i wnioski:
1. Zroznicowana jakosc
wykonanych
napraw
czastkowych.
Przykladowo
odcinek
Barzowice -Rusinowo wykonano bardzo solidnie z widocznym efektem, a dla kontrastu odcinek
Przystawy - Malechowo praktycznie nie widac zadnych efektow. W wielu lokalizacjach remonty
czastkowe przeprowadzone w miesia_cu marcu w czervvcu sq,. juz malo widoczne.
2. Inwentaryzacji wymaga oznakowanie pionowe. Jest wiele pojedynczych znako\ o bardzo zlym
slanie tcchnic/nym. Znaki sa.. ,,przekr^cane" przez uzytkownikow drog, jak up. przed przejazdem
kolejowym \e czy tez na odcinku Gorzyca- Malechowo.
3. Slaby stan w wielu lokalizacjach poboczy drog, ktore stanowia^, naturalny trakt jezdny przy tzw.
mijankach. ze szczegolnym uwzglednieniem odcinka Jezyce - Przystawy.

4. \ miare mo/liwosci nalezy przeswietlic roslinnosc przy drodze, w celu popravvy widocznosci oraz
bezpieczeristwa \u drogowym, np. ruk drogi przy wjezdzie do Boleszewa od strony Stowina.
5- Droga Po\\iato\va 0510Z na odcinku Jezyce - S-lowino zdaniem Zespolu Kontrolnego nie posiada
zadnych z n a m i o n drogi powiatovvej (ok. 8 km). Zespol wnioskuje o utrzymanie czesci drogi ( w miar?
posiadanych mozlivvosci} na odcinku Jezyce - Nowy Krakow, natomiast odcinek Novvy
Krako\ - Slowino proponuje wyla^czyc z ruclm i podja^c ewentualne rozmowy z Nadlesnictwem
Sla\\no. \ celu przekazania tego odcinka w uzytkowanie Lasom, jako gfownemu uzytkownikowi,
Lizyvvaj^cenui cie_zkiego sprzetu do prowadzonych prac lesnych.
\\'nioski z przeprowadzonej kontroli zostaty przekazane do wiadomosci Przewodniczq.cemu Rady
Po\\iatu \e oraz Zarzajiowi Powiatu.
S/.czeg6io\\ dokumentacja z przeprowadzonej
Po\.
Ponacllo Komisja rozpatrywala sprawy bieza^ce.

kontroli znajduje si§ do wgla^du w Biurze Rady

