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PROTOKÓŁ NR 36/09 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 15.12.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.00. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz 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 XXXVII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 36 Komisji został przyjęty (zał. nr 2)  
 
Protokół z 35 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 wstrz.,  
0 przeciw)  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Andrzej SzeląŜek. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie, w roku 2010 (druk nr 2/XXXVII);  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe przyjmuje się Roczny Program 
Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
w roku 2010. W stosunku do roku poprzedniego dodane zostały zapisy w rozdziale 4, 
paragrafie 4 określające priorytetowe zadania. Ze względu na powstanie Lokalnej Grupy 
Działania – DIROW w obszarze działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a takŜe na 
wnioski organizacji dopisane zostały pkt 12) wspieranie organizacji pozarządowych 
działających w obszarze edukacji, w tym edukacji nieformalnej i ustawicznej oraz pkt 13) 
realizację zadań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pomocy osobom  
z mniejszymi szansami, szczególnie młodzieŜy. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, Ŝe w tym roku zmieniają się zasady i nie 
trzeba ogłaszać konkursu na zadania o wartości do 10 000,00 zł. 
 

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

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

Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej  (druk nr 3/XXXVII);  
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe w związku z przekształceniem 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w MłodzieŜowy Ośrodek Sportowy  
w Gryfinie zachodzi konieczność zmiany § 1 porozumienia w sprawie powierzenia Gminie 
Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. 
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie 

nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr 4/XXXVII);  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe wyraŜa się zgodę na uŜyczenie na czas 
nieoznaczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koła w Gryfinie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego. Ma to na celu umoŜliwienie Stowarzyszeniu występowanie o środki finansowe 
zewnętrzne. 
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXVII);  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, w momencie przekazywania Szkoły  
w Mieszkowicach Zarząd wyłączył część terenu, który został podzielony na działki. 
Przedmiotowe nieruchomości leŜą na terenie, dla którego plan miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego utracił waŜność. Z uwagi na planowane przeznaczenie działek do sprzedaŜy, 
w celu uzyskania korzystniejszych warunków sprzedaŜy nieruchomości, uzyskano decyzję  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domów jednorodzinnych wraz 
z przyłączami. 
 

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

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania zamiaru złoŜenia 

wniosku przez Starostę Gryfińskie o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów 
Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji 
ministra właściwego do spraw pracy (druk nr 6/XXXVII);  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe jest to projekt uchwały w sprawie 
zaopiniowania zamiaru złoŜenia wniosku przez Starostę Gryfińskiego o dofinansowanie 
kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. Istnieje moŜliwość 
pozyskania środków na zorganizowanie takiego Centrum w części internatu przy ulicy 
ŁuŜyckiej. Te pomieszczenia byłyby wykorzystane tymczasowo a Powiatowy Urząd Pracy 
docelowo będzie mieścił się w byłym Zespole Szkół Specjalnych. Taki jest plan.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, Ŝe jest obowiązek uruchomienia Centrów,  
ale Ŝe istnieje problem z wyodrębnieniem takich pomieszczeń w budynku, w którym mieści 
się Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, stąd ta propozycja utworzenia w internacie Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Gryfinie. W Chojnie takie Centrum będzie się mieściło, 
częściowo juŜ nawet przygotowane w budynku, w którym mieści się siedziba Powiatowego 
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Urzędu Pracy filia w Chojnie. W zaleŜności od środków planowane jest wyremontowanie 
dwóch pomieszczeń i ewentualne rozwaŜenie moŜliwości budowy windy dla osób 
niepełnosprawnych.  
 

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 XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja 
VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 7/XXXVII);  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe w memencie składania wniosku jednym 
z załączników jest Wieloletni Programu Inwestycyjny, z którego ma wynikać moŜliwość 
adaptacji. W związku z niezrealizowaniem zadania w 2009 r., zmianą nazwy zadania na 
„remont pomieszczeń w budynku internatu na potrzeby JST” oraz przesunięciem realizacji 
inwestycji na 2010 rok umoŜliwi to aplikowanie o dofinansowanie zadania ze środków 
zewnętrznych. 
 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 8/XXXVII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek szczegółowo omówiła zmiany w planie dochodów  
i wydatków, zgodnie z załącznikami. 
 

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

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek poinformowała, Ŝe Radni w materiałach sesyjnych 
otrzymali Prognozę łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-
2039. Wystąpiła nieścisłość polegająca na nieuwzględnieniu w 2010 r. źródeł pokrycia 
deficytu, poniewaŜ dokumenty przedkładane są jako komplet i wymagana jest ich spójność 
nastąpiło dostosowanie tych dokumentów. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby 
Obrachunkowej skorygowane zostało rozłoŜenie długu publicznego na kolejne lata.  
Po pierwsze było to juŜ kilka razy składane i weryfikowane pozytywnie. Po drugie dług 
powiatu naleŜy rozpisać zgodnie z zapisami w umowie na kredyt konsolidacyjny bez względu 
na to czy te środki zostały wykorzystane czy teŜ nie. Jest to prognoza. W umowie na kredyt 
konsolidacyjny wpisana jest kwota 19 000 0000,00 zł, natomiast w prognozie wpisywana była 
kwota, która rzeczywiście wynikała z uruchomienia tego kredytu, a więc 5 100 000,00 zł.  
Takie zmiany z kolei pozytywnie wpłynęły na wskaźniki zadłuŜenia powiatu, które  
po korekcie są jeszcze korzystniejsze.  
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Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
Członkowie Komisji wypracowali Plan kontroli i Plan pracy komisji na 2010 r., które 
stanowią załącznik nr 3 i 4. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła: 
   
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 


