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PROTOKÓŁ NR 9/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 24.09.2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 12.45. W posiedzeniu udział 
wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Czesław Krzemiński. Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na XI sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku punktu nr 5 Powołanie Zespołu 
do kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Porządek obrad wraz ze 
zmianami 9 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. (zał. nr 2) 
 
Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/XI); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w projekcie uchwały znalazły się dwa 
błędy w paragrafie 2 pkt. 2 zamiast rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
powinien być rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (kwota pozostaje bez zmian)  
i w uzasadnieniu w pkt. 6 zamiast Szkoła Podstawowa powinno być Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Skarbnik dodał, że zwiększa się dochody budżetu 
ogólnie o kwotę 872 707,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 155 400,00 zł, co wynika 
ze zmniejszenia dotacji celowej na bieżącą działalność domów pomocy społecznej  
ze względu na mniejszą liczbę pensjonariuszy. Następnie zwiększa się wydatki budżetu 
powiatu o kwotę 1 283 797,92 zł oraz zmniejsza wydatki o kwotę 566 490,92 zł w rozbiciu  
na poszczególne działy i rozdziały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 3/XI); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że nastąpiła zmiana dwóch dotacji. Jedna 
dotacja dla Szkół Niepublicznych na 2007 roku ulega zmniejszeniu planu finansowego  
w dziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 34 899,20 zł, a druga zmniejszeniu planu 
finansowego w dziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 150 612,72 zł. Zmiany wynikają  
z przedłożenia dokumentacji wykazującej rzeczywistą liczbę uczniów do naliczenia dotacji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 



 2

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  
w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 r. (druk nr 4/XI); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, że następuje zmiana przeznaczenia  
dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie dotacji w wysokości 4 000 zł z zakupu radaru  
na zakup alkotestu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 5/XI); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że wprowadzone zmiany w zestawieniu 
przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą konieczności wprowadzenia zadania 
na opracowanie Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres 
01.01.2004 - 31.12.2006 r. z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań 
określonych w planie gospodarki odpadami oraz Programu Usuwania Azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie 

nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy (druk nr 6/XI); 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że w projekcie w/w uchwały proponowane 
są zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa 
jazdy. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłat w związku ze zmianą stanu faktycznego  
w zakresie adresu właściciela, posiadacza pojazdu, kierowcy, która spowodowana została 
zmianami administracyjnymi. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 
Ad. 5 Powołanie Zespołu do kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie 
 
Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w zakresie: 
- struktury organizacyjnej, 
- działalności na rzecz tworzenia zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka, 
- funkcjonowania, składu i kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności,  
- stanu zatrudnienia, 
- kosztów wynagrodzeń. 
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W tym celu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powołał Zespół 
Kontrolny w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Jan Gładkow, 
2. Członek Zespołu Czesław Krzemiński, 
3. Członek Zespołu Aleksander Szoka. 

 
Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w zakresie: 
- prawnych i faktycznych zasad funkcjonowania depozytów pensjonariuszy. 
 
W tym celu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powołał Zespół 
Kontrolny w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Jan Gładkow, 
2. Członek Zespołu Czesław Krzemiński, 
3. Członek Zespołu Aleksander Szoka. 

 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński poinformował o pozytywnej 
opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w stosunku  
do przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2007 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński odczytał treść skargi  
na działania Kierownika Internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie Pani N. Wasilewskiej złożonej 
przez Panią D. W. 
 

Komisja zapoznała się z treścią pisma. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński zapytał, czy członkowie 
Komisji mają wypracowane wnioski lub propozycje do budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2008 r. i powiedział, że ewentualne wnioski należy składać do 30 września br. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka poinformowała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie 
ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w drodze zlecenia zadań własnych 
Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej, przeznaczone do realizacji od 2008 r.  
na okres pięciu lat zadania prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju oraz 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Pani Sekretarz poprosiła o przeanalizowanie  
i wyrażenie opinii odnośnie projektów umów, które będą tematem obrad kolejnej sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie.  
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:  
   
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 


