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PROTOKÓŁ NR 34/09 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 22.10.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.00. W posiedzeniu udział 
wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz zaproszeni goście Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, 
Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na XXXIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 34 Komisji został przyjęty (zał. nr 2) wraz z dodaniem następujących 
punktów: 
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Spraw Społecznych. 
6. Powołanie Zespołu do kontroli Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie.  
7. Powołanie Zespołu do kontroli Wydziału Komunikacji i Transportu (w Gryfinie  
i w Chojnie). 
 
Protokół z 33 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 wstrz.,  
0 przeciw) oraz Protokół z 3 wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
 
Ad. Rozpatrzenie wniosku Komisji Spraw Społecznych. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński poinformował,  
Ŝe Komisja Spraw Społecznych wypracowała wniosek Nr BRZ.0053-11/09 z dnia  
20 października 2009 r.  
 
Wniosek do Komisji Rewizyjnej w sprawie wykreślenia z uzasadnienia do projektu uchwały 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej Starosty Gryfińskiego 
(druk nr 5/XXXIV) następujących zdań: „Z całą pewnością moŜna bowiem stwierdzić,  
Ŝe nawet zakładając teoretycznie wystąpienie nieprawidłowości, nie mogła ona wpłynąć  
na wynik tegoŜ przedmiotowego konkursu. Jest to twierdzenie niepodwaŜalne gdyŜ 
matematyka znosi dyskusję”. Komisja Spraw Społecznych w/w wniosek przyjęła większością 
głosów. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe powyŜszych zdań równie dobrze mogłoby nie być i teŜ 
by to nic nie zmieniło. Radny dodał, Ŝe moŜe się nawet przychylić do ich wykreślenia, 
poniewaŜ to nic nie zmienia, chociaŜ moŜna teŜ pozostać przy tym co juŜ było.  
 
Radny Aleksander Szoka uwaŜa, Ŝe Komisja Rewizyjna wypracowała takie stanowisko i nie 
ma co go zmieniać. Komisja Spraw Społecznych moŜe mieć inne zdanie.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński zapytał, kto z członków Komisji 
jest za odrzuceniem wniosku Komisji Spraw Społecznych i pozostawieniem zapisów  
w uzasadnieniu w pierwszej wersji. 
 

Komisja większością głosów odrzuciła wniosek Komisji Spraw Społecznych  
 (przy 3 za odrzuceniem, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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Komisja stwierdziła, Ŝe pozostaje przy pierwszej wersji projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie wraz z wypracowanym uzasadnieniem w sprawie uznania skargi dot. Starosty 
Gryfińskiego za bezzasadną. 
 
Ad. Powołanie zespołu do kontroli Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie 
w zakresie wykorzystania środków finansowych w 2008 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powołał Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie w zakresie wykorzystania środków 
finansowych w 2008 r. w składzie: 

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

 
Ad. Powołanie zespołu do kontroli Wydziału Komunikacji i Transportu (w Gryfinie  
i w Chojnie) w zakresie terminowości wydawania dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 
oraz decyzji. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powołał Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli 
Wydziału Komunikacji i Transportu (w Gryfinie i w Chojnie) w zakresie terminowości 
wydawania dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz decyzji w składzie: 

1. Radny Czesław Krzemiński jako Przewodniczący Zespołu, 
2. Radny Bolesław Paulski jako Członek Zespołu, 
3. Radny Andrzej SzeląŜek jako Członek Zespołu. 

 
Na posiedzenie przybył Radny Andrzej SzeląŜek. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu aktywności lokalnej na lata 2009-2013” (druk nr 3/XXXIV);  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, Ŝe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało „Powiatowy 
programu aktywności lokalnej na lata 2009-2013”, który jest projektem systemowym 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest stworzenie 
warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej 
oraz tworzenie i promowanie pracy w partnerstwie. PCPR wprowadził juŜ róŜne działania, 
których nikt jeszcze nie wprowadził typu asystent rodzinny (funkcjonuje juŜ od roku), 
asystent osób niepełnosprawnych oraz szuka moŜliwości zatrudniania psychologów ulicznych 
pracujących na ulicy z młodzieŜą i z dziećmi oraz wiele innych działań. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe zbulwersowany jest tym, Ŝeby wydać pieniądze to 
potrzebne są takie wybiegi, pisanie szerokich projektów, których z reguły nie udaje się 
doczytać do końca, z tymi strategiami, programami operacyjnymi itd. Jest to nieczytelne. 
Radny dodał, Ŝe jest przeciwnikiem pisania projektów, łącznie z Unią Europejską. Nie ma tu 
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nic do tego, Ŝe jeŜeli dają gdzieś pieniądze i moŜna to zrobić to się tak kombinuje, Ŝeby je 
wyciągnąć, po prostu odzyskać. W końcu Unia skądś daje, a to są jakby nie było z powrotem 
nasze pieniądze tylko przemielone przez tryby wszystkich organizacji po drodze, z których 
kaŜda pobiera sobie odpowiedni procent. Radny wypowiedział się nie co do tego, Ŝeby nie 
pozyskiwać pieniędzy jeŜeli gdzieś dają i jest szansa to trzeba pozyskiwać, ale mówi, Ŝe jest 
sceptycznie nastawiony do tego, Ŝe w ogóle takie projekty trzeba pisać. Radny dodał, Ŝe jak 
się coś potrzebuje kupić to się idzie do sklepu i kupuje a nie pisze projekt.  
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, Ŝe kapitał ludzki powinien uwierzyć w siebie, Ŝe jest 
tym kapitałem, który moŜe pozyskać czysto wymierny kapitał finansowy i tu jest chyba 
największe pole do popisu i nad tym trzeba będzie najbardziej popracować. Z tego, co się 
słyszy to Pani Dyrektor bierze na siebie i na PCPR bardzo duŜo, natomiast w to wspólne 
dzieło powinny się włączyć gminy. Pisać trzeba to są niby nasze pieniądze, ale nie nasze bo 
ten, który pisze będąc upartym i zawziętym ma pieniądze i swoje i Czechów, ale równieŜ 
Niemców i Francuzów. Radny myśli, Ŝe na tym to polega, a dobrze, Ŝe Unia tak mocno 
rozlicza z projektów. 
 

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

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na zadania realizowane w 2009r. (druk nr 7/XXXIV);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, Ŝe w związku z dokonanym przez Zarząd PFRON podziałem 
dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych, Powiatowi 
Gryfińskiemu przyznano 123 817,00 zł. W konsultacji z Powiatową Społeczną Radą środki 
zostały podzielone w następujący sposób: na turnusy rehabilitacyjne przeznaczono 12 000,00 
zł, likwidacje barier 25 300,00 zł, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 55 517,00 zł,  
na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej (przyznanie jednej dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej) 31 000,00 zł. Ogólnie w znikomym procencie zostaną 
sfinansowane zgłaszane potrzeby (zwłaszcza na turnusy rehabilitacyjne i sprzęt).  
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zawarcia porozumienia  

w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci 
Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług (druk nr 4/XXXIV);  

 
Kierownik Referatu Informatyki Waldemar Trzeciak  powiedział, Ŝe na podstawie 
podjętych ustaleń w ramach spotkań Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Województwa Zachodniopomorskiego i Konwentu Starostów Województwa 
Zachodniopomorskiego i postanowieniami Uchwały Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego przyjęto koncepcję i harmonogram prac nad budową 
Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej oraz powołano Zespół ds. przygotowania 
załoŜeń umowy Konsorcjum ZST. W/w zespół na pierwszym spotkaniu ustalił, Ŝe formalne 
podstawy tworzenia ZST będą powstawały dwuetapowo: najpierw Porozumienie określające 
ramowe zasady współpracy, a następnie Umowa partnerska zawierająca ustalenia 
szczegółowe. Celem projektu ZST jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego 
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dostępu do szerokopasmowego Internetu, a w kolejności do wiedzy, usług elektronicznych 
oraz informacji oferowanych poprzez Internet, w szczególności na obszarach wiejskich             
i w małych miastach, dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych na 
terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Została opracowana Koncepcja rozwoju 
infrastruktury SI w WZ w latach 2009-15, z zamieszczonych tam analiz wynika, Ŝe poziom 
wyposaŜenia gospodarstw domowych w dostęp do szerokopasmowego Internetu, w gminach 
Województwa Zachodniopomorskiego wynosi ok. 30%, czyli ok. 160 000. Ponad 150 000 
gospodarstw domowych w województwie Zachodniopomorskim znajduje się na terenach, 
gdzie nie ma obecnie moŜliwości technicznych podłączenia do sieci szerokopasmowych. 
Według danych GUS tylko 12% łączy telefonicznych (tzw. głównych) znajduje się na 
terenach wiejskich. Gęstość łączy na obszarach wiejskich to 104 łącza na 1000 mieszkańców, 
przy poziomie 344 łączy na 1000 mieszkańców w miastach i przy średniej dla województwa 
268 łączy na 1000 mieszkańców. Stąd Koncepcja powstania ZST. Finansowanie 
przedsięwzięcia budowy ZST odbędzie się w oparciu o środki pochodzące z III Osi 
Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
(RPO WZ) na lata 2007-2013 (Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
oraz 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług). Środki przeznaczone na Działanie 3.1 
to kwota 140 mln zł, a na Działanie 3.2 to kwota  56 mln zł. Przewiduje się, Ŝe środki Unii 
Europejskiej będą stanowiły 75% tych kwot, pozostałe 25% zapewni samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego wraz z samorządami lokalnymi i publicznymi uczelniami wyŜszymi. 
Alternatywy podejścia do realizacji projektu Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej: 
1) Realizacja projektu „Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej" przez Samorząd 
Województwa. 
2) Realizacja projektu „Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej" przez Województwo 
we współpracy z samorządami lokalnymi. 
3) Realizacja projektu „Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej" przez Województwo 
we współudziale lokalnych samorządów oraz lokalnych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych – operatorów.  
Do udziału w przedsięwzięciu udało się pozyskać 114 gmin (114), 18 powiatów (21) i dwie 
uczelnie. Deklarację podpisania porozumienia złoŜyło juŜ 61 gmin (7 gmin z naszego 
powiatu), 8 powiatów. 
 
Radny Jan Gładkow wyraził zdziwienie, Ŝe firmy prywatne nie zajmują się prowadzeniem 
kabli światłowodowych na osiedlach, gminach, Ŝeby na tym zarobić, bo przecieŜ ktoś będzie 
na tym zarabiał, uŜytkownicy będą komuś płacić. Sprawa na razie jest mglista, moŜna się 
zdeklarować i później nie przystąpić. Porozumienie jest intencyjne.  
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XXXIV);  
 
Komisja na posiedzeniu w dniu 24 września 2009 r. wypracowała stanowisko i projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej sprawie. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
 (przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 6/XXXIV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 (przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Jan Gładkow poinformował, Ŝe chciałby zapoznać członków Komisji z treścią pisma 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty kierowanego do Wojewody 
Zachodniopomorskiego i o tym, Ŝe prawdopodobnie toczy się postępowanie nadzorcze w tej 
sprawie. Na początku opisane są działania Zarządu a na końcu cyt.: „Opisane działania 
organu prowadzącego w opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty narusza przepis 
art. 36 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwracam uwagę, iŜ stosownie do treści 
paragrafu 3 ust. 2 w/w rozporządzenia przewodniczący komisji konkursowej ustala termin  
i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisję oraz 
kandydatów nie później niŜ na 7 dni przed terminem posiedzenia. W przedmiotowej sprawie 
termin składania ofert kandydatów upłynął w dniu 14 sierpnia zaś posiedzenie komisji 
konkursowej odbyło się w dniu 17 sierpnia. NiemoŜliwym, zatem było uczynienie zadość 
wymogowi określonemu w powyŜszym przepisie, choćby z tego względu, iŜ Pani Małgorzata 
Grabowska zgłosiła swoją kandydaturę w dniu 14 sierpnia zaś członek komisji konkursowej, 
przedstawiciel związków zawodowych został powołany w dniu jej posiedzenia. (...) Zdaniem 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty naruszenie przez przewodniczącego komisji 
(konkursowej) w/w przepisu mogło mieć wpływ na wynik konkursu. Po pierwsze z uwagi na 
fakt, iŜ kandydatom nie zapewniono naleŜytego czasu na przygotowanie się do 
zaprezentowania się przed komisją, zaś członkom komisji na zapoznanie się z ofertami 
kandydatów. W tym stanie rzeczy przeprowadzenie postępowania nadzorczego wydaje się 
uzasadnione.”  
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła: 
   
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 


