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PROTOKÓŁ NR 11/11 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 28.09.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.50 i trwało do 16.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka i naczelnicy 
wydziałów. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
Robert Pankratow. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze 2011 r. 
 
Porządek obrad 11 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół z 9 posiedzenia Komisji Rewizyjnej wspólnie z Komisją Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie (3 za, 0 przeciw,  
0 wstrz.).  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Sadowej  
w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 5/VII I);  

 
Na posiedzenie przyszedł Inspektor Wydziału Zarządzanie Drogami Paweł Nycz. 
 
Inspektor Wydziału Zarządzanie Drogami Paweł Nycz powiedział, że została 
przeprowadzona procedura mająca na celu pozbawienie ulicy Sadowej w Moryniu kategorii 
drogi powiatowej, ze zmianą na kategorię gminną.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że Burmistrz Gminy Moryń wyraził wolę 
przejęcia przedmiotowej ulicy, która jest wyremontowana ze zrobioną kanalizacją. Była  
to wspólna inwestycja Powiatu, Gminy Moryń i wykonawcy. 
 
Inspektor Wydziału Zarządzanie Drogami Paweł Nycz dodał, że ulica jest usytuowana  
w obrębie osiedla domów jednorodzinnych, gdzie odbywa się ruch lokalny o małym natężeniu. 
Stąd zmiana kategorii drogi jest w pełni zasadna. Wszystkie wymagane ustawowo opinie były 
pozytywne, stanowią materiał poglądowy do projektu. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, czy Gmina Moryń dobrowolnie przejmuje ulicę  
wraz z kosztami ponoszonymi za jej utrzymanie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że tak dobrowolnie z wszystkimi 
skutkami, jakie później to rodzi, czyli sprzątanie, a w okresie zimowym odśnieżanie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Zapytanie Nr BRZ.0012.3.11.2011.DK 

Radny Eugeniusz Stachera zapytał, na jakim etapie są prace związane z remontem  
ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej, gdzie zgodnie z Planem realizacyjnym odnowy dróg 
powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w 2011 roku, planowanym terminem realizacji 
jest III i IV kwartał 2011 r. 
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Posiedzenie opuścił Inspektor Wydziału Zarządzanie Drogami Paweł Nycz. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 6/VIII);  

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień   
powiedziała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Międzygminnego Oddziału  
w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisu w regulaminie m.in. dot. dodatków 
funkcyjnych. W wyniku rozmów i ustaleń wprowadza się zmianę wysokości dodatku 
funkcyjnego dla wychowawców klas z kwoty 95 zł na kwotę 110 zł. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, czy są zabezpieczone środki na ten cel w budżecie.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że tak. W budżecie powiatu tworzona jest 
rezerwa celowa na obligatoryjne podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7% wynagrodzenia  
od września br., plus na jednorazowe wypłaty, jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. 
Ściśle określony cel tej rezerwy to jest właśnie regulacja wynagrodzeń kadry nauczycielskiej  
w szkołach Powiatu Gryfińskiego.  
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, zatem przy podwyżkach obligatoryjnych 
postanowiono również zwiększyć dodatki za wychowawstwo, który już nie jest obligatoryjny. 
Jaką to wszystko ogólnie dałoby kwotę? 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień   
odpowiedziała, że w skali miesiąca daje to około 2 000,00 zł miesięcznie więcej dla budżetu 
powiatu za dodatki za wychowawstwo klasy. 
  
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że ogólnie w innych sektorach nie słyszy się  
o tendencjach wzrostowych wynagrodzeń. Są tylko nieliczne grupy ludzi uzyskujące wzrost  
o np. 7%. Radny powiedział, że nie należy żądać zbyt wiele, ta grupa zawodowa nie należy  
do najbiedniejszej. Żądania nauczycieli są duże, a co inne grupy zawodowe mają powiedzieć. 
Dodał, że nie widzi konieczności zwiększania tego dodatku. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że te podwyżki to jest „kropla w morzu potrzeb”, a jest to grupa 
zawodowa, która mało zarabia. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  
z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/VIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Lokalnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfi ńskiego na lata 2011-
2015 (druk nr 8/VIII);  
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień   
powiedziała, że jest to nowe zadanie dla Powiatu. Omówiła powstanie Lokalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że już od dawna taki program powinien istnieć. Jest to poważna 
sprawa, a zdrowie psychiczne jest przede wszystkim ważne. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 9/VIII);  

 
Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula 
Przetak. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak powiedziała,  
że taka uchwała była podejmowana na poprzedniej sesji. Różnica właściwie polega na tym,  
że w poprzedniej uchwale paragraf 4 brzmiał, że Opłaty zawierają podatek VAT. Opłaty 
administracyjne, jako takie, nie podlegają opodatkowaniu VAT-em. Z tego powodu uchwała ta 
jest zmieniona, natomiast wszystkie stawki są identyczne z tymi, które były w poprzedniej 
uchwale, nie zostało to zmienione.  
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że tak, jak już poprzednio o tym mówił, 
zaproponowane w/w projekcie stawki są zbyt wysokie i powinny być uzależnione od ilości 
kilometrów holowania na terenie powiatu i byłby za obniżeniem wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. Radny dodał, że w projekcie uchwały przyjęto założenia 
wynikające z ustawy o ruchu drogowym i przyjęto maksymalne stawki, jakie są przewidziane  
na tego typu działania. Radny zapytał, czy Powiat ma zabezpieczone parkingi w razie 
konieczności usunięcia z drogi pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak odpowiedziała, 
że Powiat ma podpisane umowy z dwoma przedsiębiorcami posiadającymi parkingi, spełniające 
zakładane wymogi i posiadające odpowiednie warunki. 
 
Posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu 
„Studium ochrony przeciwpowodziowej powiatu gryfińskiego” (druk nr 10/VIII);  

 
Na posiedzenie przyszedł Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych 
Kazimierz Kaźmierczak. 
 
Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak omówił Studium ochrony przeciwpowodziowej 
Powiatu, z podziałem na poszczególne gminy oraz jego zastosowanie w praktyce.  
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Radny Labib Zair zapytał, co w momencie, kiedy chciałby kupić działkę. 
 
Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak odpowiedział, że Powiat chce osobom kupującym 
udostępnić możliwość korzystania po prostu z bazy, która znajduje się w Wydziale Geodezji, 
Kartografii i Katastru, sprawdzenia przed przystąpieniem do zakupu, czy działka znajduje się  
na terenie w pobliżu rzeki, jezior powyżej 10 ha. Warunek jest jeden, trzeba znać rzędną tego 
terenu. Taka osoba może wówczas odpowiednio wcześnie dowiedzieć się czy nieruchomość 
znajduje się na terenie z zakazem stawiania budynków mieszkalnych.  
 
Radny Labib Zair powiedział, że właśnie o to chodzi, aby obywatele mieli możliwość 
pozyskania takich danych. 
 
Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak dodał, że gminy będą miały wpisane te studium  
w swoje plany zagospodarowanie przestrzennego, bez podawania rzędnych, pozyska się 
informację o terenie. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że takie studium powinno się w prasie zareklamować,  
że jest ogólnodostępne.  
 
Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak odpowiedział, że należy poczekać, aż Rada Powiatu 
przegłosuje ten projekt uchwały. Jeżeli nie będzie uwag to następnie będzie wykorzystane  
do bazy geodezji. Na szczeblu gminy dzieje się to samo. Na pewno będzie to rozpropagowane.  
 
Radny Eugeniusz Stachera podał przykłady zalanych terenów i pretensji ludzi posiadających 
nieruchomości na terenach zalewowych.  
 
Posiedzenie opuścił Inspektor do spraw ochrony przed powodzią i spraw obronnych Kazimierz 
Kaźmierczak. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 
budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 3/VIII);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że kierunki priorytetowe wynikają z całej 
procedury uchwalania budżetu powiatu na kolejny rok budżetowy. W tym przypadku są 
przedstawione te, które zostały uznane przez Zarząd za najistotniejsze, co nie oznacza, że są one 
jedynymi zadaniami, które znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu, jako zadania  
na kolejny rok budżetowy. Natomiast te, które zostały tutaj wyartykułowane zostały jasno 
określone. Dochody wynikają z odgórnych założeń, jak również z oceny sytuacji finansowej  
w kraju. Natomiast wydatki są po pierwsze ich pochodną, a po drugie wynikają z różnych już 
podejmowanych zadań, jak chociażby przedstawiany przez Wydział Zarządzanie Drogami Plan 
realizacyjny naprawy nawierzchni dróg powiatowych, jak też innych działań podejmowanych  
w poprzednich okresach i roku bieżącym, które będą miały swoją kontynuację w kolejnym roku. 
To głównie zadania inwestycje uznane za priorytetowe, które będą planowane, albo są już 
realizowane, a dot. przebudowy pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. To inwestycja już rozpoczęta w pierwszym półroczu,  
jest kontynuowana, natomiast jej zakończenie nastąpi w roku kolejnym. Taka sytuacja dotyczy 
również przebudowy byłego budynku sanatoryjnego na potrzeby edukacyjne mieszkańców  
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DPS w Nowym Czarnowie. Inwestycja jest już rozpoczęta i będzie realizowana w roku 
kolejnym. Ale zostały tutaj uwzględnione również takie zadania, które są prawdopodobne,  
a związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne. Dotyczy to przebudowy ulic powiatowych  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeżeli chodzi  
o tzw. „Schetynówki” to tutaj zostaną złożone dwa projekty na ulicę Odrzańską  
w Mieszkowicach oraz na ulicę Żółkiewskiego w Chojnie. Ta akurat inwestycja wpisuje się  
w większy ciąg i obie zostały tutaj również uwzględnione. Jest też droga, która zostanie złożona 
do dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jeżeli chodzi o inne sfery 
działalności Powiatu zostały tutaj wyartykułowane pewne działania. Nie są to zadania, które 
zostaną jako jedyne wpisane w projekt przyszłorocznego budżetu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2011 rok (druk nr 4/VIII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła szczegółowo zmiany budżetu powiatu  
na 2011 r., zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz wydatków. Dodała, że podane  
są rzeczywiste wielkości dotacji przekazywanych z budżetu, jak również wysokości środków, 
które pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego.  
 
Radny Labib Zair zapytał, co oznacza termin korzystanie ze środowiska naturalnego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że podmiotom wykonującym jakąś 
działalność, która może powodować wpływ na środowisko naturalne, naliczane są opłaty  
za korzystanie ze środowiska naturalnego. Na przykład, dla zarządcy drogi publicznej  
na podstawie przepisów prawnych naliczane, są opłaty za generowanie ścieków z wód 
spływających z dróg, których wielkość jest szacowana i przeliczana na opłaty. Na terenie 
powiatu największym płatnikiem jest Elektrownia Dolna Odra. 
 
Radny Labib Zair zapytał, na czym polega ochrona środowiska naturalnego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że powiat na przykład dofinansowuje 
jednostkom zmianę ogrzewania na bardziej ekologiczne, swego czasu były to kotłownie 
olejowe. Na przykład może być dofinansowywana termomodernizacja budynków, powodująca 
mniejszą przepuszczalność ciepła. Mogą być również prowadzone działania proekologiczne  
w szkołach.  
 
Radny Labib Zair zapytał, czy w ramach takich środków nie można byłoby dokonać zakupu 
aparatu rentgenowskiego, w celu prześwietlania płuc, w kontekście emitowanych 
zanieczyszczeń do powietrza.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że niestety nie wszystkie wydatki są 
kwalifikowane, jako te zgodne z ustawą prawo ochrony środowiska. Ustawa narzuca katalog 
wydatków, celów na które mogą być przeznaczone.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze  
2011 r. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze 2011 r., nie wnieśli żadnych uwag.  
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Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak pytań. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


