
 1

PROTOKÓŁ NR 11/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 28.11.2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 14.40. W posiedzeniu udział 
wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński, 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu 
Izabela Świderek, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław 
Krzemiński. Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na XIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku punktu nr 7 Wypracowanie 
wniosków pokontrolnych, porządek wraz z zaproponowanymi zmianami został przyjęty. 
(zał. nr 2) 
 
Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 
Pomocy Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012”(druk nr 2/XIII); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że w projekcie uchwały nastąpiły następujące zmiany: na stronie 9 wyraz opiece 
zamienia się na opieki oraz na stronie 16 zmieniono w trzecim celu szczegółowym 
„Tworzenie Ośrodków Interwencji” na „Tworzenie Punktów Interwencji” oraz wykreślono 
„stosownie do występujących potrzeb”. Dyrektor powiedziała, że zgadza się z wykreśleniem 
sformułowania „stosownie do występujących potrzeb”, gdyż jest to określone w planowanym 
terminie realizacji. Natomiast nie jest przekonana o zasadności zamienienia wyrazu „ośrodek” 
na „punkt”, gdyż jest to określenie o węższym znaczeniu i zamyka w pewnym sensie drogę 
do tworzenia ośrodków, które docelowo byłyby potrzebne. Dyrektor powiedziała, że 
dokonała zmian sugerowanych przez Radnego Jana Gładkowa dotyczących stylistyki zdań, 
natomiast resztę pozostawiła bez zmian. 
 
Radny Jan Gładkow wyjaśnił, że sugerował poprawienie w programie form niedokonanych 
np. organizowanie na formy dokonane, czyli zorganizowanie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że jest otwarta na dyskusje nad w/w programem. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 2 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania oczywistego 
błędu pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
31.10.2007r. (druk nr 3/XIII); 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że błąd dotyczył uchwały Rady Powiatu dotyczącej likwidacji Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach. W § 1 ust. 2 błędnie był określony typ domu dla „niepełnosprawnych 
intelektualnie” zamiast „przewlekle somatycznie chorych”.  
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 4/XIII); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zmiana dotyczy stanowiska 
Głównego Księgowego, proponuje się, aby Skarbnik Powiatu był zarazem Głównym 
Księgowym Starostwa. Jest to zgodne z prawem, a zarazem ułatwi pracę Wydziału 
Finansowo-Księgowego. Druga zmiana dotyczy dyżurów Starosty i Wicestarosty Powiatu, 
która wynikła po kontroli Urzędu Wojewódzkiego, który stwierdził, że dyżury powinny 
odbywać się w  raz tygodniu po godzinach pracy. Dotychczas odbywało się to raz w miesiącu 
po godzinach pracy. Sekretarz poinformowała, że zmiana trzecia dotyczy rozszerzenia 
działalności Wydziału Architektury i Budownictwa, co wynika ze zmiany prawa. Czwarta 
zmiana dotyczy zmiany nazewnictwa z Domu Dziecka w Binowie na Dom Dziecka w 
Chojnie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zapytał, jaką funkcję pełnić będzie po 
zmianach organizacyjnych obecny Główny Księgowy. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że obecnemu Głównemu 
Księgowemu zaproponuję się stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego.  
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza 

Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego (druk  
nr 5/XIII); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że projekt tej uchwały, wynika  
ze zmiany ustawy i nowego formularza oświadczenia lustracyjnego.  
 
Członek Komisji Aleksander Szoka zapytał, czy  potrzebna jest uchwała do upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Powiatu do powiadomienia Sekretarza Powiatu o w/w sprawie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że uchwała ta upoważni 
Przewodniczącego Rady Powiatu do poinformowania Sekretarza. Większość Rad podejmuje 
taka uchwałę, jednak są Rady gdzie Przewodniczący Rady z urzędu informuje Sekretarza. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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5. 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 6/XIII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że proponowane zmiany w Powiatowym 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dotyczą zmniejszenia 
wydatków na zakup usług pozostałych o 44 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
wydatków na dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla 
jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 37 000 zł oraz przy zwiększeniu wydatków 
na szkolenie pracowników o 7 000 zł. 
 

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

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 7/XIII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany dotyczą m.in. zwiększenia 
planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji oraz zwiększenia przychodów o kwotę 
4.500.000,00 zł z tytułu kredytu konsolidacyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu 
przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu nieotrzymania pożyczki z budżetu państwa. 
 

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

 
7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XIII);  
 

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

 
Ad. 5 Powołanie Zespołu Kontrolnego dot. wykorzystania dotacji w Niepublicznym 
Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie. 
 
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka 
„Agatos” w Gardnie. 
 
W tym celu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powołał Zespół 
Kontrolny w składzie: 

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

 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński przedstawił, pytanie 
wystosowane przez Komisję Rewizyjną do Skarbnik Powiatu dotyczące sposobu rozliczania 
dochodów z tytułu wynajmu pokoi w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że z dokumentacji Powiatu Gryfińskiego 
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wynika, iż plan na rok 2007 z tyt. 
wynajmu pokoi wynosi 10.000 zł, przewidywane wykonanie do końca roku ok.16.000 zł 
(zał. 3). Środki te zgodnie z przepisami prawa jako dochody szkoły przekazywane są na konto 
powiatu. Skarbnik Powiatu przedstawiła opłaty za pobyt w internacie, kształtują się one 
następująco: 

− 50 zł/m-c od ucznia, 
− 100 zł/m-c od innych osób (np. nauczyciele, osoby prywatne) 
− 10zł/1 dzień od ucznia (praktyki, obozy) 
− 150 zł/m-c stała opłata PCPR za gotowość do przyjęcia podopiecznego. 

 
Ad. 7 Przedstawienie wyników kontroli działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie w 2006 roku oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju  
w kontekście prawnych i faktycznych zasad funkcjonowania depozytów pensjonariuszy. 
 
Protokół z posiedzenia Zespołu Kontrolnego dot. działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie w 2006 roku stanowi załącznik nr 4 oraz protokół z posiedzenia Zespołu 
Kontrolnego dot. Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju w kontekście prawnych  
i faktycznych zasad funkcjonowania depozytów pensjonariuszy stanowi załącznik nr 5. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński przedstawił Komisji Rewizyjnej wyniki 
kontroli i wnioski pokontrolne dot. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie w 2006 roku, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

Komisja przyjęła przedstawione wnioski pokontrolne. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński przedstawił Komisji Rewizyjnej wyniki 
kontroli i wnioski pokontrolne dot. Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju  
w kontekście prawnych i faktycznych zasad funkcjonowania depozytów pensjonariuszy, które 
stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

Komisja przyjęła przedstawione wnioski pokontrolne. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:  
   
Jolanta Flaga 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 


