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PROTOKÓŁ NR 2/11 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 31.01.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 17.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1)  
oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski i Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Robert Pankratow. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Porządek obrad 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Protokół z 1 posiedzenia Komisji Rewizyjnej wspólnie z Komisjami Stałymi Rady Powiatu  
w Gryfinie został przyjęty jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. Omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przedstawiony w ustawowym terminie 
Radzie Powiatu projekt budżetu na 2011 rok uległ zmianie, zarówno po stronie dochodów, jak  
i wydatków. Zmiany miały różne podłoże. Zmianie uległo Rozporządzenie Ministra Finansów  
w/s szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych, które spowodowało zastosowanie nowych podziałek 
klasyfikacyjnych. Zaś po stronie dochodowej zostały włączone programy z udziałem środków 
zewnętrznych, które na etapie pierwszego projektu budżetu w listopadzie nie miały podstaw  
do ich włączenia. W tej chwili zostały podpisane stosowne dokumenty i projekt realizowany 
przez PCPR w Gryfinie wspólnie z 6 gminami dot. „Minimalizacji wykluczenia społecznego” 
został włączony do budżetu. W związku z tym zarówno po stronie dochodów i wydatków 
pojawi się kwota 1 600 000 zł. Również włączona została kwota w ramach Planu B, ponieważ 
drugi z likwidowanych zakładów opieki zdrowotnej, został zaopiniowany pozytywnie. Jest 
możliwość pozyskania dotacji, kwota zwiększenia wynosi 410 000 zł. Zostały również włączone 
dochody, wyliczone na podstawie wstępnej analizy wykonania budżetu w roku poprzednim. 
Oczywiście podstawą takiego włączenia były kwoty wypracowane w ubiegłym roku. Zostały 
również zwiększone dochody o charakterze majątkowym rozpoczętej inwestycji już w roku 
poprzednim, na budowę drogi Bartkowo-Gajki. Inwestycja jest realizowana i w roku bieżącym 
zostanie zakończona. Kwota włączenia to 150 000 zł. Zostały także uwzględnione dochody 
pozyskane w ramach podpisanych porozumień z gminami na łączną kwotę 505 000 zł. W chwili 
obecnej w wyniku tych zmian dochody wynoszą 68 288 070,39 zł, i zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych są one rozpisane na dochody bieżące 62 114 670,39 zł i dochody 
majątkowe (o charakterze inwestycyjnym) 6 173 400,00 zł. Zmiany oprócz strony dochodowej 
zostały również uwzględnione po stronie wydatków. Wydatki zostały przeszacowane i włączone  
w odpowiednie podziałki klasyfikacyjne. Powyższe dochody zostały włączone po stronie 
wydatków w odpowiednie działy, rozdziały i przypisane do konkretnych dysponentów, którzy  
te wydatki będą realizować. Nastąpiło również przeszacowanie i pogrupowanie wydatków  
i włączenie w te zadania, które będą już realizowane w bieżącym roku, chodzi głównie  
o zadania inwestycyjne. Zmiany po stronie wydatków spowodowały, iż łączna ich kwota  
w chwili obecnej to 70 088 070,39 zł, dzieli się na wydatki bieżące 58 184 609,39 zł, wydatki 
majątkowe 11 903 461,00 zł. W tym roku po raz pierwszy ustawa o finansach publicznych 
nakazuje, żeby dochody bieżące były co najmniej równe wydatkom bieżącym, w innym 
przypadku budżet nie mógłby być uchwalony. W przypadku Powiatu dochody bieżące są 
wyższe aż o 3 930 061,00 zł od wydatków o charakterze bieżącym. Ustawa po raz pierwszy 
narzuca taki sposób równoważenia budżetu, a Powiat dochowuje tej równowagi. Jeżeli chodzi  
o część opisową to ona konkretyzuje zarówno stronę dochodową, jak i wydatkową, ponieważ 
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ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody na 3 główne kategorie: 
własne, dotacje i subwencje. Poszczególne wielkości opisane są w działach klasyfikacji 
budżetowej. Jeżeli chodzi o dotacje to są przedstawione w tablicy i są środkami znaczonymi, 
przekazywanymi na ściśle określony cel, na który muszą być wydatkowane i rozliczone  
w określonym terminie. Jeżeli chodzi o subwencję to składa się z 3 części przekazywanych  
w 12 równych transzach za wyjątkiem części oświatowej, która przekazywana jest w 13 
transzach. Natomiast tak naprawdę powiat nie ma realnych możliwości oddziaływania  
na wysokość tych kwot. Jeżeli chodzi o wydatki to ich struktura została przedstawiona 
tabelarycznie. Katalog zadań inwestycyjnych jest szczegółowo opisany i przedstawiony  
w projekcie. Planowany deficyt budżetu ustala się w wysokości 1 800 000 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnymi 
środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, czyli 
wynik operacyjny wynosi 3 900 000 zł i spełnia ustawowy warunek umożliwiający uchwalenie 
budżetu. Istotnym elementem są również ustawowe wskaźniki zadłużenia, które ograniczają 
możliwość zadłużania się Powiatu w granicach do 60% relacji ogółu długu do planowanej 
wielkości dochodów oraz 15 % relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat 
kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów. Planowane do osiągnięcia na koniec 2011 r. wskaźniki wynoszą 
odpowiednio 21,76 % i 4,10 %. Budżet zawiera również przychody i rozchody, przedstawione 
w części tabelarycznej i opisowej. Zmiany, które dotyczą samego budżetu znajdują swoje 
odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od tego roku jest to również nowość, 
osobna uchwała, a do tej pory była to część budżetu. Natomiast kwoty uwzględnione  
w budżecie muszą być zgodne z tymi, które są zawarte w uchwale o prognozie. Wszystkie 
dokumenty podlegają analizie i opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i takie 
opinie zostały Powiatowi również przesłane i przedłożone Radzie Powiatu. Prognoza 
wyznaczona jest do roku 2039, ponieważ Powiat ma tak zawartą umowę z bankiem na kredyt 
konsolidacyjny, a ustawa mówi wprost prognoza ma opiewać na lata, w których będą spłacane 
zaciągnięte zobowiązania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski omówił priorytety w projekcie budżetu na 2011 rok. 
W budżecie na drogi przeznaczone jest łącznie ponad 8 000 000 zł, z czego 4 500 000 zł  
na wydatki majątkowe, czyli w rezultacie na inwestycje, te zdania, które mają dokumentację 
techniczną. Pozostałe 4 000 000 zł zapisane są na wydatki bieżące na tych drogach. Tutaj jest 
elastyczność, co do planowanych przez Wydział Zarządzania Drogami, zgłaszanych przez 
sołtysów, burmistrzów czy radnych powiatowych wydatków na prace, które należałoby 
wykonać już teraz. Część środków planowana jest na wycinkę krzaków, drzew,  
aż do wyczerpania środków. W tym roku gorzej już jest z ciągami pieszymi, gdyż zostało 
zaplanowane i wykonanie porozumień już podpisanych w zeszłym roku z gminami. Zarząd nie 
chce podpisywać nowych, chcąc się skupić na naprawie nakładek asfaltowych. Należy kłaść 
nowe nakładki, to obniża potem koszty remontów. W tej chwili została wyłączona droga  
z użytku, ponieważ woda podeszła pod asfalt, wysadziła go powodując zagrożenie 
bezpieczeństwa przejazdu. Droga ta została zamknięta.  
 
Ad. Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011. 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/86/2003 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej z dnia 27 sierpnia 2003 r.oraz uwzględniając: 
• Uchwałę Nr CXXXV/390/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok; 
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• Uchwałę Nr CXXXV/391/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku; 
• Uchwałę Nr CXXXV/392/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego,  
członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie wypracowali pozytywną opinię do projektu 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011, która stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
  
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek opuściła posiedzenie. 
 
Ad. Opracowanie i przyjęcie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
na 2011 r. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Pankratow przedstawił plan pracy oraz kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2011 rok. 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 (stanowiący zał.  
nr 4). Komisja jednogłośnie przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 (stanowiący 
zał. nr 5). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/IV).   
 
- brak pytań; 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 2/IV);  

 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie  na 2011 r. (druk  
nr 3/IV);  

 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 4/IV);  
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych  
do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 5/IV);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przytoczył art. 38a-c ustawy o samorządzie 
powiatowym dot. trybu powołania, składu i zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Starosta 
poinformował, że Zarząd Powiatu zaproponował Pana Romana Rataja na delegata z racji 
sprawowanych czynności zawodowych w celu reprezentowania północy powiatu a jako 
drugiego delegata z południa powiatu Pana Ryszarda Niedźwieckiego. Starosta dodał, że jako 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku może powołać jeszcze w innym trybie 
dodatkowe osoby i tak chciałby powołać Pana Eugeniusz Stacherę jako osobę wyróżniającą się 
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w dziedzinie spraw powodziowych. Komisja w roku ubiegłym spotkała się pięciokrotnie. 
Tematami posiedzeń było m.in. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego  
pt. „Bezpieczne ferie zimowe 2010 r.” oraz „Bezpieczne wakacje 2010”, a także bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu w wypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz bezpieczeństwa 
na drogach. Za pracę w Komisji nie są przyznawane diety, dotychczasowa komisja pracowała 
bezkosztowo. Zgodnie z przepisami prawa członkom Komisji i osobom powołanym do udziału 
w jej pracach przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach 
Komisji.  
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, w związku z niepokojącymi sygnałami, jakie otrzymał  
od mieszkańców Gminy Widuchowa, czy istnieje zamiar likwidacji Posterunku Policji  
oraz Urzędu Pocztowego w Widuchowej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o posterunek Policji  
to nie doszły do niego takie informacje, ale w jednej i drugiej sprawie zostaną złożone 
odpowiednie zapytania a odpowiedzi zostaną przekazane Panu Radnemu. Dodał, że do wglądu 
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu jest odpowiedź Poczty Polskiej na podobne zapytanie złożone 
przez Radnego Piotra Bugajskiego dot. likwidacji urzędów pocztowych w miejscowościach 
Banie, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Propozycja: Roman Rataj, Ryszard Niedźwiecki. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zwrotu członkom 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału  
w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych (druk nr 6/IV); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dotychczas Komisja Bezpieczeństwa  
i Porządku działała bezkosztowo. Jednakże z ustawy wynika obowiązek określenia zasad zwrotu 
członkom Komisji oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście 
poniesionych. W zeszłym roku Komisja spotkała się 5 razy i posiedzenia trwały około dwóch 
godzin. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 7/IV ); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przedstawił statut, cele i ich realizację przez 
Stowarzyszenie DIROW. Dodał, że dotychczasowym przedstawicielem powiatu był Pan Piotr 
Waydyk, który przestał być radnym w związku z tym należy wybrać nowego przedstawiciela. 
Zarząd nie wskazywał żadnego kandydata, ale Starosta wyraził chęć reprezentowania powiatu  
w stowarzyszeniu.  
 
Przewodniczący Komisji Robert Pankratow zaproponował zgłoszenie na kandydata Starostę 
Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, którą to propozycję członkowie Komisji przyjęli 
jednogłośnie. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Propozycja: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata  
do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 8/IV);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zaproponował zgłoszenie na kandydata Radną Ewę 
Dudar, którą to propozycję członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Propozycja: Radna Ewa Dudar. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy dzierżawy, której przedmiotem jest 
część tej samej nieruchomość (druk nr 9/IV);  

 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość (druk nr 10/IV);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to nieruchomość położona  
przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie, po byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie. Zakładano, że Spółka w ciągu roku uruchomi w tym budynku swoją działalność  
i po umowie użyczenia kolejną umową będzie już umowa dzierżawy. Stąd rok czasu. 
Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę jest już gotowa, zostanie złożony wniosek  
do RPO WZ na dofinansowanie zadania. Spotkanie Rady Powiatu z Prezesem Spółki planowane 
jest na marzec. 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na rok 2011 (druk nr 11/IV); 

 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039 (druk nr 12/IV);  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie tabeli omówił prognozę finansową 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2011–2039. Prognoza stworzona jest do 2039 roku. Taki długi 
okres prognozowania wynika z przepisu, który mówi, że musi być przedstawiona na taki okres, 
do końca którego jest spłacane zaciągnięte zobowiązanie i tu kredyt konsolidacyjny zaciągnięty 
na 30 lat, wydłuża okres do roku 2039. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039, został również pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.  
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Labib Zair zapytał, dlaczego w Gryfinie nie ma miejsc na segregację śmieci,  
co w innych miejscowościach na terenie powiatu można już spotkać. Zaproponował, aby dla 
każdego mieszkańca raz na tydzień dać po trzy worki na szkło, papier i plastik. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że gospodarka śmieciowa, odpady i ich 
segregacja jest kompetencją Gminy Gryfino. I oczywiście to, co Pan Radny proponuje jest 
słuszne. Starosta dodał, że mieszka w gminie, gdzie taka segregacja ma miejsce. Każda gmina 
we własnym zakresie rozwiązuje te problemy, a Radny jako mieszkaniec na pewno może złożyć 
taki wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 
 
 


