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PROTOKÓŁ NR 22/2008 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 29.10.2008 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.10. 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, Naczelnik 
Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na XXII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Przewodniczący zaproponował w punkcie 5 powiększyć zakres kontroli o Rekontrolę Domu 
Dziecka w Chojnie i Rekontrolę Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos”  
w Gardnie. Zmieniony porządek obrad został przyjęty (zał. nr 2). Protokół nr 21 z posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego 

Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 2/XXII);  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler poinformował, że projekt uchwały zawiera zmianę 
Statutu Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego związaną  
z przeniesieniem siedziby Związku do miasta Szczecinek. 
 

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

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

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXII); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w projekcie uchwały został zawarty 
zapis sesji o charakterze uroczystym, na której można pominąć punkty o przyjęciu porządku 
obrad, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, interpelacje i zapytania radnych.   
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 4/XXII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że proponuje zmiany do budżetu powiatu 
na 2008 r., które sprowadzają się do zwiększenia dochodu budżetu powiatu o kwotę 
822 343,44 zł i zmniejsza o 55 905,04 zł w podziale na poszczególne działy klasyfikacji 
budżetowej (rozpisane według uzasadnienia do uchwały). Zwiększa się wydatki budżetu 
powiatu o kwotę 947 146,47  zł a zmniejsza je o kwotę 180 708,07 zł. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane  
w 2008 r.(druk nr 5/XXII);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z algorytmem przyznawania 
powiatom środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w wyniku rozliczenia została zwiększona kwota łącznie o 215 000,00 zł, gdzie środki  
te zostały rozdzielone na zadania rehabilitacji społecznej zgodnie z sugestią Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym (druk nr 6/XXII);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że korekta planu następuje w związku  
z koniecznością zakupu licencji programu do ewidencji gruntów i budynków oraz  
z uszkodzeniem dwóch drukarek formatu A3, których naprawa okazuje się nieopłacalna.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
6. 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 na 2008 r. (druk nr 7/XXII);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że po dokonanej weryfikacji wpływów  
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zwiększyły się dochody funduszu o kwotę 
780 000,00 zł, a proponuje się ich rozdysponowania na zadanie „Modernizacja systemu 
odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego” - zwiększa się środki  
o kwotę 250 000,00 zł. Natomiast pozostała kwota 530 000,00 zł zasili stan środków 
obrotowych na koniec roku.  
 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Gryfińskiego (druk nr 8/XXII);  
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała, że Wydział 
przygotował projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego  
ze względu na zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych  
i urzędach marszałkowskich. Obecnie Starosta ma niższy dodatek funkcyjny niż wynikający  
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z w/w ustawy. W związku z tym istnieje konieczność podwyższenia wynagrodzenia do 
najniższego wynagrodzenia wynikającego z ustawy. Stawki obowiązują od stycznia 2008 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński zaproponował podwyższenie 
wynagrodzenia zasadniczego Starosty Gryfińskiego z kwoty 4 800 zł do 6 000 zł  
i zaproponował rozszerzenia zapisów w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 8/XXII) poprzez: 
 
 dodanie w paragrafie 1 „Od 01 stycznia 2008 r. ustala się wynagrodzenie Starosty 

Gryfińskiego” 
 dodanie paragrafu 2 o treści: 

„Od 01 grudnia 2008 roku ustala się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w następujący 
sposób: 
- wynagrodzenie zasadnicze - 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), 
- dodatek funkcyjny - 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych), 
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 1200 zł 
(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), 
- dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany łącznie od wynagrodzenia zasadniczego  
i dodatku funkcyjnego, tj. 2280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych).” 
 w ostatnim 5 paragrafie zmienia się na „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powiedział, że podwyższenie 
wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego należy rozpatrywać w wymiarze oprócz tego 
finansowego również jako wymiar oceny pracy w dwuletnim okresie. Przewodniczący dodał,  
że na Komisji Spraw Społecznych zapytał Panią Skarbnik czy w przeciągu ostatnich dwóch 
lat wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę wynagrodzenia i otrzymał odpowiedź 
twierdzącą. Zatem wszyscy otrzymali podwyżkę za wyjątkiem Pana Starosty. 
 
Radny Andrzej Szelążek wyraził się pozytywnie na temat podwyższenia wynagrodzenia  
i dodał, że wynagrodzenia starostów, burmistrzów, dyrektorów firm należy inaczej 
rozpatrywać od szeregowych pracowników. Dodał, że sytuacja finansowa Powiatu, kiedy 
tworzyła się nowa Rada Powiatu była delikatnie mówiąc skomplikowana i dawano jedynie  
3 miesiące funkcjonowania. Duże doświadczenie zawodowe Starosty Gryfińskiego zebrane 
jako Burmistrza Gminy Chojna w okresie dwóch kadencji, Sekretarza w Gminie Moryń czy 
Burmistrza Gminy Mieszkowice na pewno zaowocowała. Radny powiedział, że propozycja 
podwyższenia wynagrodzenia jest adekwatna do wykonywanej pracy.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że wstrzymałby się ze względu na zadłużenie powiatu, 
dodał, że mało kto kwestionuje jakość wykonanej pracy Starosty Gryfińskiego. Radny 
powiedział, że na Komisji Budżetowej poproszono Przewodniczącego Rady Powiatu  
o zebranie informacji na temat wielkości wynagrodzenia innych starostów z terenu 
województwa.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powiedział, że tak jak podkreślił 
Radny A. Szelążek koniec roku 2006 sytuacja powiatu wyglądała tragicznie i trzeba było 
dokonywać różnych zabiegów, aby wszyscy pracownicy otrzymali swoje wynagrodzenia  
na koniec grudnia 2006 roku. Panowała opinia, że Starostwo Powiatowe będzie 
funkcjonowało do półrocza 2007 roku i wejdzie Komisarz Wyborczy. Podsumowując to Pan 
Starosta potrafił przede wszystkim dobrać sobie odpowiednich ludzi do pracy zespołowej  
i zmienił się cały klimat pracy.  
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Radny Jan Gładkow powiedział, że mało kto kwestionuje jakość pracy Starosty 
Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powiedział, że nie będzie  
to odbierane tylko jako podniesienie wynagrodzenia, ale jako poparcie kierunku. 
 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że jest za wnioskiem bez względu na to, jaka będzie 
zebrana opinia o wynagrodzeniach innych starostów, choć i tak uważa, że proponowana 
wysokość będzie na pewno porównywalna z istniejącymi wynagrodzeniami innych starostów. 
Radny dodał, że bez względu na to, jaka ta podwyżka byłaby to i tak, ci którzy mieliby jakieś 
obiekcje to i tak będą przeciwko. Dodał, że co niektórzy burmistrzowie w gminach mają 
wyższe zarobki od Starosty.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński poddał pod głosowanie swój 
wniosek, który został odczytany w zaproponowanym brzmieniu projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła większością głosów wniosek oraz projekt uchwały zawierający zapisy  
z przyjętego wniosku (przy 2 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk  
nr 9/XXII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy podane dane dot. ilości pracowników byłych i obecnie 
zatrudnionych w Starostwie Powiatowym podane są prawidłowo. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że wyliczenia podane są prawidłowo  
i zatrudnienie wynosi 109 osób. 
 
Ad. 5 Uzgodnienie terminu i zakresu kontroli wykorzystania środków finansowych  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie oraz 
zasad i trybu przyznawania środków z funduszu, a także Rekontrola Domu Dziecka  
w Chojnie i Rekontrola Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos”  
w Gardnie. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powołał Zespół Kontrolny  
do przeprowadzenia powyższych kontroli w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Jan Gładkow, 
2. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 
3. Członek Zespołu Aleksander Szoka. 
 

Ad. 6 Przedstawienie wyników kontroli inwestycji i remontów w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i ich zgodności z Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powiedział, że Zespół 
Kontrolny w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Aleksander Szoka., 
2. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 
3. Członek Zespołu Jan Gładkow. 

przeprowadził kontrolę w Wydziale Remontów i Inwestycji Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie. Protokół z Kontroli inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Gryfińskiego i ich zgodności z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym stanowi zał.  
nr 3.  
 
W imieniu Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Radny Andrzej Szelążek przedstawił 
wyniki kontroli i wnioski pokontrolne (wnioski pokontrolne stanowią zał. nr 4). 
 

Komisja przyjęła przedstawione wnioski pokontrolne. 
 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła: 
   
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 


