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PROTOKÓŁ NR 16/11 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 22.12.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.55 i trwało do 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow. Głównym punktem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie, 
przedstawienie wyników kontroli realizacji zadań Wydziału Zarządzania Drogami. 
 
Porządek obrad 16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół 14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej wspólnie z Komisją Budżetu i Gospodarki został 
przyjęty jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (druk nr 2/XI);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że powyższy projekt uchwały  
ma porządkujący charakter, mający na celu ujednolicenie wszystkich umów na dzierżawę 
nieruchomości, co do terminu 30 lat, na których spółka prowadzi działalność, co ma na celu 
zabezpieczenie interesów zarówno powiatu jak i inwestora. Rada Powiatu wyraziła już zgodę  
na zawarcie na okres 30 lat umów dzierżawy pozostałych trzech nieruchomości. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039 (druk 
nr 3/XI);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że ustawa o finansach publicznych  
od bieżącego roku wprowadziła obowiązek budowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, która 
zawiera zarówno część finansową, jak i planowane do realizacji w poszczególnych latach 
przedsięwzięcia. Dokument ten jest uchwalany łącznie z uchwałą budżetową, a uchwała 
budżetowa podlegała zmianom w trakcie roku budżetowego w wyniku różnych czynników.  
W chwili obecnej na koniec roku budżetowego również będzie zmieniana uchwała budżetowa 
mówiąca jeszcze o ruchach w roku 2011. W związku z tym uchwała w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej tylko w roku 2011 podlega zmianom w zakresie dochodów i wydatków. 
Rada Powiatu wyrażała zgodę na naciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania związane 
z budową dróg w ramach projektów zewnętrznych, w roku 2011 została uwzględniona transza 
przypadającą w bieżącym roku. Natomiast w roku 2012 uwzględniona jest ta transza, która 
będzie uruchomiona w przyszłym roku. A w związku ze zmianą kwoty zadłużenia zmianie 
uległy również dwa ustawowe wskaźniki zadłużenia. W chwili obecnej na koniec roku 2011 
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wskaźnik limitowany do 15%, będzie miał 3,78%, a ten który jest limitowany do 60% będzie 
miał 26,23%. Załącznik nr 2 jest częścią opisową i wykazuje założenia, które były brane pod 
uwagę przy konstrukcji WPF, w wyniku zmian różnych czynników wszystkie objaśnienia 
zostały zaktualizowane. W załączniku nr 3 są wykazane umowy o charakterze bieżącym,  
jak i zadań inwestycyjnych, które wybiegają poza okres budżetowy. Umowy zawierane są na 12 
miesięcy, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym. Na przykład na zakup artykułów 
spożywczych na potrzeby organizacyjne, umowa na naprawę i konserwację maszyn biurowych, 
umowa na zakup tuszy i tonerów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2011 rok (druk nr 4/XI);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła szczegółowo II wersję projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r., zwiększenia i zmniejszenia dochodów  
oraz wydatków. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039 (druk 
nr 5/XI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Gryfi ńskiego na rok 2012 (druk nr 6/XI): 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 
 
Ad. Przedstawienie wyników kontroli realizacji zadań Wydziału Zarządzania Drogami. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow powiedział, że Zespół Kontrolny  
w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Robert Pankratow, 
2. Członek Zespołu Eugeniusz Stachera, 
3. Członek Zespołu Labib Zair, 
przeprowadził kontrolę realizacji zadań Wydziału Zarządzania Drogami, w zakresie: 
- inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo, na odcinku 
Lubanowo-Babinek", 
- bieżącego utrzymania dróg powiatowych i przygotowania do zimy, protokół stanowi zał. nr 3.  
Przewodniczący Zespołu Robert Pankratow przedstawił wyniki kontroli i wnioski pokontrolne 
(wnioski pokontrolne stanowią zał. nr 4). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wnioski pokontrolne. 
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Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak pytań. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Robert Pankratow 


