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PROTOKÓŁ NR 8/11 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 28.07.2011 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1)  
oraz Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Robert Pankratow. Głównym punktem posiedzenia była 
Sprawozdawczość budżetowa Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r.  
 
Porządek obrad 8 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół z 6 posiedzenia Komisji Rewizyjnej wspólnie z Komisjami Stałymi i 7 posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali i omówili Plan realizacyjny odnowy dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. i 2012 r. (materiał stanowi zał. nr 3  
do niniejszego protokołu), nie zgłaszając do niego uwag. 
 
Ad. Sprawozdawczość budżetowa Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2011 r.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła dane na podstawie sprawozdawczości, która 
została złożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej i te wielkości znajdą swoje 
odzwierciedlenie w półrocznym wykonaniu, które następnie w wersji papierowej zostanie 
przekazane Radzie Powiatu. Jeżeli chodzi o realizację dochodów budżetowych to na 
zaplanowane do realizacji w roku bieżącym 69 525 174,28 zł, na koniec czerwca br. zostało 
wykonane 36 196 981,75 zł tj. ponad 52 % zaplanowanych dochodów. Dochody dzielą się  
na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące związane są z normalnym cyklem funkcjonowania 
jednostki. Dochody majątkowe mają na tyle specyficzny charakter, że nie są powtarzalne  
w kolejnych okresach, ponieważ generalnie dotyczą środków pozyskanych ze sprzedaży mienia, 
z otrzymanych dotacji na zadania o charakterze inwestycyjnym i nie muszą występować 
sukcesywnie w kolejnych okresach. Jest to istotne, ponieważ ustawa o finansach publicznych  
od 2011 r. narzuciła obowiązek równoważenia budżetu jst w działalności bieżącej,  
czyli wydatki bieżące muszą być co najmniej równe dochodom o charakterze bieżącym.  
Na przykład, dochodu ze sprzedaży mienia żadna jst nie może obecnie przeznaczyć na bieżące 
funkcjonowanie. Środki o tym statusie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze 
inwestycyjnym. Gdyby zostało to zachwiane są na to ustawowo przewidziane konsekwencje. 
Jeżeli chodzi o wydatki to na całość zaplanowanych wydatków w kwocie 71 325 174,28 zł,  
na koniec pierwszego półrocza br. zrealizowano 32 950 687,16 zł tj. ponad 46 % planu. W tych 
zrealizowanych wydatkach bieżące stanowią 29 915 135,70 zł, natomiast wydatki o charakterze 
majątkowym stanowią 3 035 551,46 zł. Analizując zasadę równowagi budżetowej,  
od dochodów bieżących odejmując wydatki bieżące zostaje wynik operacyjny stanowiący 
nadwyżkę bieżącą 5 445 951,08 zł. To oznacza, że wszystkie dochody o charakterze bieżącym 
wygenerowane w trakcie normalnej działalności są przeznaczane na pokrycie wydatków  
o charakterze bieżącym, a oprócz tego jeszcze te o charakterze inwestycyjnym również 
pokrywane są tymi dochodami, czyli Powiat nie zaciąga żadnego finansowania zewnętrznego  
na swoją działalność. Jednocześnie na koniec pierwszego półrocza 2011 r. została osiągnięta 
nadwyżka budżetowa 3 246 294,59 zł. Na koniec pierwszego półrocza br. zostały również 
zobowiązania w całości o charakterze niewymagalnym, czyli te których terminy płatności 
pozwalają na opłacanie w późniejszym czasie. Łączna ich kwota to 17 996 000,00 zł, na którą 
składają się kredyty, obligacje i novum wprowadzone przez ustawę o finansach publicznych,  
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a właściwie akty wykonawcze do niej, które mówią, że do zobowiązań, które jednostka musi 
wykazać w sprawozdaniu Rb-Z i które są wliczane do górnych pułapów dwóch jeszcze 
wskaźników, o których mówi ustawa o finansach publicznych, czyli zasady 60% całości 
zadłużenia do dochodu i 15% kosztów obsługi długu w stosunku rocznym do dochodów, 
wliczane są również nowe tytuły jak umowa leasingu i umowa o partnerstwie publiczno-
prywatnym (których Powiat nie ma) oraz wprowadzono pojęcie umowy nienazwanej. Są to takie 
umowy, które mają odroczony termin płatności, a Powiat Gryfiński ma ich trzy. Jedna umowa  
o spłaty w ratach rocznych została zawarta z Bankiem na kupno dołu nieruchomości przy  
ul. 11 Listopada 16D. Do tej pory taka kwota w tym rozumieniu nie stanowiła zadłużenia 
publicznego. Ponadto Powiat Gryfiński jako następca prawny likwidowanych zoz’ów przejął 
dwa zawarte jeszcze przez zoz’y układy ratalne na (351 000,00 zł i 89 000,00 zł), które mówiły 
o rozłożeniu na określone raty zaległości publiczno-prawne z tytułu nieodprowadzanych składek 
do ZUS. Te dwa układy ratalne w chwili obecnej również wchodzą w to zadłużenie publiczne. 
Wskaźnik zadłużenia z tego tytułu na pewno ulegnie zwiększeniu, analizując koniec 
poprzedniego roku to jest różnica wzrostu o niecały 1 %. Całość tych zobowiązań to prawie  
18 milionów złotych. Wszystkie inne zobowiązania, które nie są wliczane do długu, nie mają 
charakteru zobowiązań wymagalnych i łączna ich kwota na koniec pierwszego półrocza 2011 r. 
wynosi ogółem 3 900 000,00 zł. Zobowiązania, które pozostały a nie są wykazywane  
w sprawozdaniu pochodzą głównie z pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w czerwcu,  
a pochodne opłacane są w lipcu, również faktury za roboty budowlano-inwestycyjne, które 
spłynęły do końca czerwca, a mogą być zapłacone w kolejnym okresie. W pierwszym półroczu 
2011 r. prowadzone były inwestycje bądź to rozpoczęte już w roku poprzednim, bądź  
w bieżącym o charakterze remontowo-budowlanym. Dodatkowo w pierwszym półroczu swoje 
odzwierciedlenie znalazły wydatki w części poniesione w roku poprzednim na utrzymanie 
zimowe dróg. Realizowane są również projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.  
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


