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PROTOKÓŁ NR 28/13 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 21.01.2013 r. 
 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.05 i trwało do 12.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek i naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka 
Turek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził powołany na czas 
posiedzenia komisji Wiceprzewodniczący Komisji Henryk Kaczmar. Głównym tematem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 28 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 26/12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty 
jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). Protokół nr 27/12 posiedzenia Komisji Budżetu  
i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 7/XX);   

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji 
Agnieszka Turek. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek  powiedziała,  
że dotychczasowy regulamin był sześciokrotnie nowelizowany a wydziały w związku  
ze zmianą ustaw ponownie wystąpiły o nowelizację. W związku z powyższym zgodnie  
z zasadą techniki prawodawczej proponuje się wprowadzenie nowego Regulaminu 
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, który jest wynikiem ujęcia 
dodatkowych zapisów dotyczących funkcjonowania urzędu, w tym z zakresu działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa. W związku z ustawą o finansach 
publicznych, rozdziałem dotyczącym kontroli zarządczej, nowe zadanie zostało przypisane 
Staroście Gryfińskiemu, audytorowi wewnętrznemu i naczelnikom. O pojedyncze zmiany  
z zakresu wykonywanych zadań wystąpił też Wydział Komunikacji i Transportu. 
 
Radny Jerzy Zgoda poprosił o podanie ilości pracowników w poszczególnych wydziałach, 
referatach i biurach.  
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek  przekazała informację 
dotyczącą ilości etatów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, stanowiącą załącznik nr 3. 
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Radny Jerzy Zgoda zapytał, z czego wynikała rozbieżność czasowa między datą kontroli 
(wiosna), a protokołami (jesień) z kontroli zarządczej przeprowadzanych w jednostkach 
organizacyjnych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że po prostu nie jest łatwo 
kontrolować duże jednostki. Jest jedna osoba na samodzielnym stanowisku ds. kontroli 
wspomagana przez audytora wewnętrznego. Przyczyny są czysto ludzkie i techniczne. Nie 
przypomina sobie żeby była duża rozpiętość czasowa. Po prostu są przyjęte pewne procedury: 
pracownik  przystępuje do kontroli w jednostce, ma na to pewien czas, następnie sporządza 
protokół, z którym zapoznaje się kierownik kontrolowanej jednostki i ma możliwość 
odniesienia się do niego.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że nie ma przy sobie tego sprawozdania, ale zdaje się,  
że kontrola była w kwietniu a protokół w październiku. Jeżeli z protokołu wynikało, że należy 
coś poprawić to na koniec roku pozostaje już mało czasu na naprawę.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w tym czasie pracownik na pewno 
miał urlop a może też i chorował. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że więcej uwag nie ma. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski omówił informację dotyczącą ilości pracowników  
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, stanowiącą załącznik nr 3. Ilość pracowników jest 
stała od dłuższego czasu ok. 4 lat, wynosi 112 etatów. Aczkolwiek zatrudnionych można 
powiedzieć, że jest 120, ponieważ w dużej mierze są to panie. W związku z tym jak gdyby 
dubluje się zatrudnienie, bo wiadomo w statystykach że osoba, która jest na zwolnieniu  
czy na macierzyńskim jest również wykazywana jako pracownik. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że ma uwagę natury językowej, ze względu na to,  
że starostwo i powiat to, to samo, prawidłowo powinien być regulamin organizacyjny 
Starostwa w Gryfinie. Jest to błąd ogólnopolski. Dodał, że jest to uwaga, którą można byłoby 
poddać konsultacji z fachowcami w tej dziedzinie. Przeglądając to pod względem 
historycznym to przed wojną były właśnie starostwa.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie chciałby dyskutować, bo być 
może radny ma rację, ale nazewnictwo wynika z ustawy. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek  dodała, że była dawniej 
instrukcja kancelaryjna dla organów i tam wyraźnie było wskazane nazewnictwo. Jednakże 
instrukcja, na bazie której posiłkowano się wytycznymi nazewnictwa, została anulowana. 
 
Na posiedzenie przybył i dalsze obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Gospodarki Rafał Mucha. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2012 r. (druk nr 2/XX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 3/XX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2012 r. 
(druk nr 4/XX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gr yfinie na 2013 r. (druk nr 
5/XX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 6/XX); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 8/XX); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały dotyczy włączenia 
środków unijnych na projekt systemowy „Minimalizacja wykluczenia społecznego  
w Powiecie Gryfińskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie przy współudziale gmin. W związku z tym plan dochodów powiatu ulega 
zwiększeniu o 1 517 142,78 zł i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększeniu ulega plan 
wydatków budżetu powiatu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że 6 gmin otrzyma dotacje od powiatu, które 
będą musiały rozliczyć. Na etapie planowania budżetu powiatu nie można było tego 
przewidzieć.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał o pismo z wykazu pism skierowanych do wiadomości 
Rady Powiatu w Gryfinie dot. laboratorium przy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gryfinie.  
 



4  

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Wojewoda Zachodniopomorski 
wydał odpowiednie zarządzenie, gdyż zgodnie z ustawą jest właściwym do przeprowadzenia 
przekształceń w stacjach sanitarnych. Została podjęta decyzja o likwidacji większości 
laboratoriów, w pierwszym etapie ze względów bezpieczeństwa pozostawiono cztery  
w Koszalinie, Szczecinie, Kamieniu Pomorskim i Szczecinku. Docelowo mają pozostać dwa 
laboratoria w Szczecinie i Koszalinie. Jednakże patrząc na mapę województwa to raczej 
laboratorium w Gryfinie powinno było pozostać i być połączone z myśliborskim. 
Argumentem pozostania jednak w/w laboratoriów jest to, że mają cztery rodzaje badań, czyli 
całą paletę. Gdyby laboratorium w Gryfinie połączyło się z tym w Myśliborzu to ten wymóg 
również zostałby spełniony. Oczywiście sanepidy pozostają. Jednakże i ich struktury mogą  
w przyszłości podlegać przekształceniom, lecz na razie się o tym nie mówi. Pracownicy  
z laboratoriów w skali województwa w większości przechodzą do pracy czysto nadzorczych, 
po to, aby wzmacniać nadzór, który wynika z ustawy. Natomiast badania pozostają po stronie 
tych, którzy są za nie odpowiedzialni czyli przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości. 
Natomiast w kontekście zapytania radnego to oczywiście badania tak, jak dotychczas tak  
i teraz są pewnym rynkiem i tutaj administracja rządowa też oczywiście uczestniczy w tym 
rynku. Generalnie oprócz wzmocnienia nadzoru, czynnik ekonomiczny był przy 
przekształceniach mocno brany pod uwagę. Ale nikt nie chce pozbawić się tutaj dochodu  
i stacja wojewódzka, przynajmniej na dzień dzisiejszy określa, że jest w stanie przejąć 
wszystkie badania. W związku z tym o umowy, które są zawarte, jak najbardziej będzie walka 
ze strony stacji wojewódzkiej żeby je przejąć. Równolegle została podjęta próba wdrożenia 
zintegrowanego systemu dowozu. W stacji powiatowej i innych też, będzie osoba 
odpowiedzialna za pobieranie próbek, które będą przewożone jeżeli nie natychmiast to będą 
przechowywane do określonego czasu w lodówce. Także stacja wojewódzka  
za pośrednictwem poszczególnych stacji będzie chciała utrzymać zawarte umowy.  
W przypadku stacji powiatowej wpływ dochodów, przede wszystkim z badań wody,  to około 
290 000 zł rocznie. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha powiedział, że Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny pozostaje i w jego obowiązku będzie prowadzenie monitoringu kontrolnego wód. 
Sprzęt do pobierania próbek i osoby praktycznie pozostają. Dodał, że w związku z tym, że na 
rynku są co najmniej dwie mocne prywatne firmy to uważa, że stacja wojewódzka raczej nie 
utrzyma w stu procentach tych umów. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił odnośnie planu kontroli na 2013 rok  
to Komisja Rewizyjna niewątpliwie wzięła też pod uwagę fakt, że Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie przeprowadza wewnętrzne kontrole i również jest kontrolowane przez zewnętrzne 
instytucje i to w różnych dziedzinach. Komisja nie chciała, aby ta praca się nakładała  
i w rezultacie absorbowała pracowników przez 360 dni w roku. Obecnie Starostwo jest 
kontrolowane przez Urząd Kontroli Skarbowej. Jest to kontrola systemowa i odbywa się  
na terenie całego kraju w zakresie subwencji oświatowej, przede wszystkim szkolnictwa 
specjalnego i dotyczy aktualności orzecznictwa i przypisywania akt. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy byłaby możliwość odwiedzenia Szkoły  
w Mieszkowicach (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach), która 
została przekazana przez powiat i działa na mieniu powiatu. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha odpowiedział, że są dwie komisje które są 
tematycznie bliższe szkolnictwu, ale oczywiście można razem z inną komisją odwiedzić tę 
szkołę.  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych 
zgłaszała chęć zorganizowania wyjazdowego posiedzenia, więc będzie można wspólnie z nią 
pojechać.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.50 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 
 


