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PROTOKÓŁ NR 28/2009 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 26.03.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.30 i trwało do godz. 12.45. W posiedzeniu udział 
wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na XXVIII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad został przyjęty (zał. nr 2).Protokoły nr 26 i 27 posiedzenia Komisji zostały 
przyjęte jednogłośnie.  
 
Na posiedzenie przyszedł Radny Bolesław Paulski. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII I sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2008 r. 
(druk nr 2/XXVIII).  

 

Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał o przyczyny przenoszenia dzieci  
z Powiatu Gryfińskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
w innych powiatach, do placówek lub rodzin zastępczych na terenie Powiatu Gryfińskiego 
(według wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej).  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, Ŝe czynnik ekonomiczny na pewno ma duŜe znaczenie, gdyŜ poza 
powiatem miesięczny koszt utrzymania stanowi powyŜej 2 300,00 zł a jest 3 800,00 zł i takie 
koszty ponosi powiat. Zabierając dziecko PCPR kieruje się równieŜ względami więzi 
emocjonalnych. JeŜeli dziecko przebywa w konkretnej placówce wiele lat i kończy szkołę  
to nie jest ono przenoszone. Poza tym nie ma miejsc w placówkach na terenie powiatu.  
Od dwóch lat Ŝadne dziecko nie jest juŜ umieszczane w placówkach poza powiatem, gdyŜ 
byłoby to zaprzeczeniem idei pracowania placówki z rodziną biologiczną dziecka na rzecz 
jego powrotu do rodziny. Od 1 kwietnia zostanie otwarta grupa usamodzielnienia  
i mieszkania chronione oraz naleŜy dąŜyć do osiągnięcia wymaganych standardów, aby  
w placówce nie przebywało więcej jak 30 dzieci.  
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, dlaczego w pkt. 4 inne zadania wpisane jest powołanie 
powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności skoro takowy juŜ istnieje. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, Ŝe są to dosłownie przytoczone przepisy z ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, dlaczego posiedzenia składu orzekającego  
o niepełnosprawności nie odbywają się w Chojnie. Zapytał kto dla kogo jest czy urzędnik dla 
niepełnosprawnego czy niepełnosprawny dla urzędnika. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, Ŝe odeszła od tego pomysłu, poniewaŜ filia w Chojnie nie spełniała 
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wymaganych standardów. Do orzekania wymagane są dwa gabinety lekarskie, musi być 
leŜanka, parawan itd. W składzie zespołu są specjaliści w zaleŜności od schorzeń osób 
niepełnosprawnych i czas oczekiwania mieszkańca Chojny na np. neurologa moŜe wydłuŜyć 
się o 3 miesiące, gdyŜ specjalnie dla jednego orzekanego nie pojedzie lekarz, więc zamiast 
być orzeczony w jeden miesiąc jak to jest teraz to będzie czekał pół roku  
aŜ 5 orzekanych znajdzie się do jednego specjalisty.  
 
Radny Bolesław Paulski poprosił o uzupełnienie informacji o liczbach wydanych orzeczeń 
dla niepełnosprawnych z terenu powiatu z podziałem na gminy południa i północy powiatu. 
NaleŜałoby przedyskutować komu łatwiej dojechać lekarzowi pociągiem czy choremu 
autobusem a czasami nawet końmi. Radny dodał, Ŝe to co wykonuje Pani Dyrektor i jej 
Zespół jest dla mieszkańców Chojny a nie odwrotnie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Adama Nycza  
z funkcji członka Komisji BudŜetowej (druk nr 3/XXVIII).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/XXVIII).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe zaszła potrzeba ponownego przyjęcia regulaminu wynagradzania w związku z 
nowelizacją przepisów Karty Nauczyciela, z której wynika, Ŝe wszystkie regulaminy 
uchwalone przed 23 stycznia br. są z mocy prawa niewaŜne. Wszystkie samorządy, które 
podjęły uchwały wcześniej to ponownie uchwalają je. Ponownie zostały przeprowadzone 
uzgodnienia ze związkami, z których spisane i załączone zostały protokoły. Zarząd 
zaproponował zmianę i w paragrafie 9 w dodatkach funkcyjnych za wychowawstwo 
zwiększenie o 5 zł do kwoty 95 zł. Kolejna zmiana polega na tym, Ŝe regulamin przyjmowany 
jest na czas nieokreślony. Związki obstają przy swoich propozycjach. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał o stanowisko Komisji BudŜetowej wobec proponowanego 
zwiększenia dodatku i zwiększania środków z budŜetu powiatu, zwłaszcza w kontekście apelu 
Wojewody Zachodniopomorskiego, aby oszczędnie dysponować środkami.  
 

Komisja większością głosów nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały 
(przy 0 za, 3 wstrzymujący się, 1 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 2009 r. 
(druk nr 5/XXVIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła zmiany planu przychodów i wydatków oraz 
zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (według uzasadnienia do projektu uchwały). 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Na posiedzenie przyszedł Radny Andrzej SzeląŜek. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 6/XXVIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody budŜetu Powiatu Gryfińskiego stosownie do klasyfikacji 
budŜetowej. NajwaŜniejsza zmiana polegała na zmniejszeniu dochodów budŜetu o kwotę 
1 200 000,00 zł z tytułu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, jaką otrzymał powiat na 
bieŜący rok. Źródłem pokrycia tego zmniejszenia są dwie planowane inwestycje  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Chojnie oraz koncepcja zagospodarowania 
terenu budowy hali sportowej przy ZSP Nr 1 w Chojnie. Inwestycje zostaną przesunięte  
w czasie i w części realizowane z pozyskanych środków zewnętrznych (INTERREG IVa). 
 
Radny Bolesław Paulski stwierdził, Ŝe w związku z propozycją ustawodawcy podwyŜek dla 
nauczycieli, które nie znalały pokrycia w subwencji oświatowej powinno pójść wystąpienie 
do niego o wypłacenie środków na ten cel. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXVIII).  

 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Omówienie Sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła podstawowe informacje i dane do 
sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok. 
  
Radny Jan Gładkow zapytał o rozbieŜności, co do kwoty wysokości długu ogółem w 2007 
roku. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek poinformowała, Ŝe takie rozbieŜności mogą wynikać  
z przeprowadzanych negocjacji przez Zarząd. Poprzednie wyliczenie wykonane zostały na 
podstawie źródła, jakim są sprawozdania zoz-ów podpisane przez kierownika jednostki. 
Zaistniałe rozbieŜności, co podane i opisane jest w tekście sprawozdania wynikają z dynamiki 
zadłuŜenia od roku 2007, kiedy to zaczęły się uzgodnienia i negocjacje Zarządu  
z wierzycielami. Skarbnik dodała, Ŝe korekt dokumentacji księgowej moŜna dokonywać przez 
5 lat.  
 
Radny Andrzej SzeląŜek powiedział, Ŝe chciałby zwrócić uwagę na wysokość środków 
zabezpieczonych na nadzorowanie lasów niepaństwowych. Środki są bardzo małe a zadań 
bardzo duŜo, brak jest map geodezyjnych. Radny zwrócił się z prośbą o moŜliwość 
wykonania podkładów tychŜe map na uŜytek nadleśnictwa. 
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Radny Bolesław Paulski zapytał, czy są kontrolowane przekazywane przez powiat dotacje 
na rzecz stowarzyszeń prowadzących zadania powiatu. Przykładem jest kwota 46 000,00 zł 
wydana na dokumentację DPS w Trzcińsku Zdroju. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe stowarzyszenia działają na majątku 
powiatu, który został im jedynie uŜyczony. Powiat pomaga stowarzyszeniom w wykonywaniu 
inwestycji na majątku powiatu. W przypadku inwestycji w DPS w Trzcińsku Zdroju to 
stowarzyszenie pozyskało 26 000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego drugie 50% powiat udzielił 
w formie dotacji na wykonanie dokumentacji, która ma słuŜyć wnioskowi złoŜonemu na 
pozyskanie środków na kompleksową odnowę budynku. 
   
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy powiat ma wgląd w takie wydatki. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe dotacje są rozliczane, a środki 
wypłacane dopiero po przedłoŜeniu pozwolenia na budowę, poniewaŜ charakter tej inwestycji 
wymaga takiego pozwolenia. Na wysokość dokumentacji na pewno wpłynął fakt 
dokonywania uzgodnień jej z konserwatorem zabytków.  
 
Wypracowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej ws udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 
2008 r. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej wypracowali stanowisko ws udzielenia Zarządowi Powiatu 
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 r. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński powiedział, Ŝe absolutorium jest formą 
kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu Powiatu. Następnie przedstawił wniosek  
i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego za rok 2008 i przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budŜetu powiatu za 2008 
rok (wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu), które zostały przyjęte 
jednogłośnie (5 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw). 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
  
Posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła: 
   
Dominika Konopnicka Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 
 


