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PROTOKÓŁ NR 5/11 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 09.05.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1)  
oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Z-ca Głównego 
Księgowego Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Robert Pankratow. Głównym punktem posiedzenia było wypracowanie 
wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu 
za 2010 r.  
 
Porządek obrad 5 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół z 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 przeciw,  
0 wstrz.).  
 
Na posiedzenie przybył Radny Arkadiusz Augustyniak. 
 
Ad. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 
rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że od tego roku novum jest rozpatrywanie 
przez Komisję Rewizyjną Sprawozdania finansowego (bilans z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2010 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu). Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok (które wszyscy 
Radni otrzymali w ustawowym terminie). Skarbnik powiedziała, że gospodarka finansowa 
Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. realizowana jest na podstawie przyjętej uchwały Nr 
XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.01.2010 r., która określała wielkości 
finansowe. Planowane na 2010 r. dochody zrealizowane zostały w 99,98 %, wykonanie 
dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przestawione zostało w tabeli. 
Roczne wykonanie wydatków wyniosło 92,75% wielkości planowanych. Strukturę 
wydatkowanych środków przedstawia tabela. Niewykonanie całości planu miało swoje 
uzasadnienie zarówno w postępowaniach przetargowych, w wyniku których były osiągnięte 
niższe od planowanych wielkości, przesunięciem lub wydłużeniem terminu realizacji zadań 
inwestycyjnych i remontowych, jak również innych działań jak zmiany stóp procentowych  
od których zależały wypłacone odsetki od zobowiązań. Wydatki i strukturę wydatków, która jest 
właściwie niezmienna od kilku lat, przedstawiona i opisana została w tabeli. Największy udział 
wśród zrealizowanych wydatków wykazują zadania oświatowe, przy czym oświata jest tutaj 
rozumiana jako wielkości zawarte w dwóch działach 801 i 854. W efekcie rocznej realizacji 
gospodarki finansowej Powiatu osiągnięta została nadwyżka budżetowa, wynik ustalany jako 
różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi, w kwocie 1 804 104,94 zł. Osiągnięty 
wynik operacyjny stanowiący różnice między bieżącymi dochodami i wydatkami, stanowi 
również nadwyżkę operacyjną na poziomie 5 677 400,39 zł. Dodatni wynik operacyjny 
świadczy iż wszystkie działania bieżące realizowane przez Powiat finansowane są własnymi 
środkami. Ponadto od roku 2011 jest obowiązek równoważenia budżetu w sferze bieżącej. 
Dysponowanie zewnętrznymi środkami finansowymi obrazowane jest wysokością przychodów  
i rozchodów. Przychody pochodziły ze spłaty udzielonych przez Powiat pożyczek (otrzymały  
je DPS w Trzcińsku-Zdroju oraz Szpital Powiatowy), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  
oraz wolnych środków. Jeżeli chodzi o rozchody to one oczywiście angażują wypływ środków  
z budżetu Powiatu, a związane one były ze spłatami kredytów, czyli tych zobowiązań, które 
zaciągnięte zostały w latach poprzednich. Ponadto w 2010 r., dokonany został pierwszy wykup 
na kwotę 300 000,00 zł obligacji, które wyemitowane były w latach 2004/2005. Wielkości 
należności i zobowiązań pozostałych na koniec 2010 r. zobrazowane zostały w tabeli. 
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Możliwości zadłużania się jst regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Wprowadzone 
ograniczenia, jednakowe dla wszystkich jednostek, dotyczą relacji kosztów obsługi zadłużenia 
oraz sumy zadłużenia do zrealizowanych dochodów, a graniczne wartości wynoszą 
odpowiednio 15% oraz 60% dochodów. Na koniec 2010 r. wskaźniki te dla Powiatu 
Gryfińskiego kształtują się na poziomie 5,35% oraz 26,54%. Od stycznia 2011 r. do tytułów 
dłużnych zaliczane będą umowy z wierzycielami, które rozkładają zobowiązania na określone 
raty. Tak mamy zawarte umowę kupna z Bankiem PKO BP dołu nieruchomości na 11 Listopada 
oraz układy ratalne z ZOZami. Jednakże nie są one jeszcze obowiązujące na koniec 2010 r.  
Od 1 stycznia 2011 r. fundusz celowy Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym ulega likwidacji z mocy prawa. Pozostałe środki finansowe włączone zostaną 
do budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Pankratow powiedział, że Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie Zarządu Powiatu  
w Gryfinie z wykonanie budżetu za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego 
(opinia – uchwała Nr LVI/196/2011 z dnia 19.04.2011 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu). Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2010 r., 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego, 
Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wykonania budżetu 
Powiatu Gryfińskiego za 2010 r. 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
- brak pytań. 
 
Posiedzenie opuścili Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Zastępca Głównego Księgowego 
Janina Niwa. 
 
Ad. Wypracowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w/s udzielenia 
Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2010 r. 
 
Zgodnie z przepisami art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu 
powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Pankratow przedstawił wniosek, po omówieniu, którego 
zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej z zapytaniem: Kto jest za udzieleniem 
absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za rok 2010?  
W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie była za udzieleniem Zarządowi 
Powiatu w Gryfinie absolutorium. Członkowie Komisji podpisali Wniosek, z którym występują 
do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


