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PROTOKÓŁ NR 26/12 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 25.09.2012 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.10 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka  
i zastępca głównego księgowego Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i 
obrady poprowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow. Głównym 
punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 26 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi  
zał. nr 2. 
Ad. 3 Protokół nr 25/12 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku 
szkolnego 2012/2013 (druk nr 2/XVI):  

 
Komisja zapoznała się.  

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym  
do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych (druk nr 3/XVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2012 r. (druk nr 4/XVI);  

 
Sekretarz Barbara Rawecka powiedziała, że niewykorzystane przez Powiatowy Urząd 
Pracy środki zostają przesunięte na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,  
gdzie istnieje potrzeba i pewność, że zostaną one wykorzystane. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorz ąd” w 2012r. (druk nr 5/XVI);  

 
Sekretarz Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z realizacją pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zachodzi potrzeba 
przyjęcia i podziału środków w kwocie 235 tys. zł na poszczególne obszary i realizację zadań 
związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim  
w 2012 r. Następnie omówiła znaczenie obszarów A, B1-3, C, D, F. Program będzie 
realizowany przez kolejne lata. 
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Radny Eugeniusz Stachera zapytał, z czego wynikają poszczególne kwoty w każdym z 
obszarów. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wynika to z rozpoznania,  
czyli z wcześniej realizowanych programów i wniosków napływających do PFRON. Podział 
środków został odgórnie narzucony przez PFRON, środków nie można przesuwać pomiędzy 
obszarami a w razie potrzeby można wnioskować o ich zwiększenie w danym obszarze.  
Po raz pierwszy powiat realizuje taki program.  
 
Radny Labib Zair  pochwalił istnienie takiego programu ze względu na duże 
zapotrzebowanie wśród niepełnosprawnych osób, często pozbawionych pracy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2012 rok (druk nr 6/XVI);  

 
Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały zmiany 
budżetu przewiduje zwiększenie po stronie dochodowej budżetu dochodów o kwotę 372 tys. 
zł: w tym 336,09 zł z tytułu zwiększenia odsetek bankowych od środków pieniężnych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy; 30 000,00 zł z tytułu realizacji projektu 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie pn. „Community school – school  
in community”, 224 tys. zł na którą składają się: zwiększenie środków z tytułu realizacji 
projektu pn. „Piramida kompetencji i nasze kompetencje” przez Powiatowy Urząd Pracy  
i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz kwotę 100 tys. zł jaką powiat 
otrzymał w ramach porozumienia z gminą Gryfino z przeznaczeniem na remont budynku 
będącego w dyspozycji Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
w Gryfinie; kwota 3 814,00 zł są to dochody uzyskane ze złomu przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy, które przeznaczone są na działalność bieżącą ośrodka; kwota  
110 tys. zł z tytułu zwiększonych i prognozowanych do końca roku z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska oraz 3600 zł jako dotacja celowa w ramach resortowego 
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin 
zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”. Jednocześnie przewiduje się zmniejszenie 
dochodu o 350 000,00 zł z tytułu wyprowadzenia z budżetu dotacji celowej z samorządu 
województwa na inwestycję „Przebudowa drogi Żelechowo-Grzybno”. Dodała, że wszystkie 
dochody, o które został zwiększony budżet powodują jednocześnie zwiększenie wydatków  
na wyżej wymienione cele. Jednocześnie po stronie zwiększonych wydatków, istnieją 
wydatki, które dotyczą przeniesienia planu wydatków z innych zadań. Wniosek Geodety 
Powiatowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o 6 600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w dziale 020-Leśnictwo, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 710-Działalność usługowa  
o 6 150,00 zł i w dziale 750-Admninistracja publiczna o 450,00 zł (w związku z interpretacją 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi finansowanie wydatków dotyczących klasyfikacji 
gleboznawczej związanych z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne winno 
być finansowane z działu 020-Leśnictwo). Zwiększenie wydatków o kwotę 221 000,00 zł 
w dziale 600-Transport i łączność związane jest z zaplanowanymi zadaniami związanymi  
z „poprawą systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez ścinkę poboczy  
oraz modernizacji rowów odwadniających wraz z pielęgnacją przydrożnej zieleni”. Dokonuje 
się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 45 310,64 zł, zmniejszając 
plan wydatków w dziale 851–Ochrona zdrowia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków w dziale 750-Administracja publiczna. Następna pozycja, która wynika  
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z przesunięcia po stronie planowanych wydatków tj. w pomocy społecznej 59 000,00 zł  
oraz w pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej 30 000,00 zł, środki te pochodzą 
ze zmniejszenia planowanych wydatków ze świadczeń społecznych. W paragrafie 2 
wymienione są zmiany, jakie następują w załącznikach do uchwały budżetowej.  
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał o dotację na inwestycję „Przebudowa drogi Żelechowo-
Grzybno” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat nie otrzymał środków 
finansowych z dotacji na tą inwestycję, ponieważ zgodnie z zasadami Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych środki wprowadza się do planu po stronie zarówno dochodów,  
jak i wydatków, natomiast fizycznie uzyskuje się te środki na tzw. refundacji, czyli po 
wykonaniu i zapłacie za zadanie, otrzymuje się zwrot 40%. Ponieważ Zarząd zrezygnował  
z tej umowy to kwota, która miała stanowić dofinansowanie musi zostać wyprowadzona  
z budżetu. Dodał, że Zarząd jest po procedurze przetargowej i będzie zatwierdzał wykonanie 
innego zadania. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał czy kwota, która była przeznaczona w budżecie  
na realizację tego zadania będzie zrównoważona z kwotą, którą teraz planuje się na nowe 
zadanie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że koszt zadania jest wyższy  
od zakładanego i od równowartości wkładu własnego w zadanie na drodze Żelechowo-
Grzybno. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz z poprawkami,  
które stanowią zał. nr 3. 

 
6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. 

(druk nr 7/XVI);  
 
Przewodniczący Komisji Robert Pankratow powiedział, że radni otrzymali Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2012 r. na posiedzeniu komisji  
w sierpniu. Radny poinformował, że w materiałach sesyjnych zamieszczona została również 
uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawierająca 
pozytywną opinię o informacji Zarządu Powiatu w Gryfinie o przebiegu wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2012 r.  
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że po wstępnym badaniu uchwały  
z ostatniej sesji dotyczącej Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, Regionalna Izba 
Obrachunkowa wyraziła wątpliwość co do zapisów w tej uchwale i w dniu 26 września 
odbędzie się posiedzenie Kolegium, na którym zostanie zbada uchwała. Zarząd przygotował 
projekt uchwały zawierający wskazane uwagi i w przypadku jej uchylenia, zaproponuje 
rozszerzenie porządku obrad XVI sesji o wskazany projekt. Umieszczenie tej inwestycji  
w dokumentach planistycznych powiatu umożliwi Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie złożenie wniosków aplikacyjnych  
na dofinansowanie adaptacji i remontu budynku przy ul. Szczecińskiej 33 dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 
Radny Labib Zair  zapytał, jak układa się współpraca powiatu z nową spółką. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że obecnie współudziałowcy poznają 
się wzajemnie, dotychczas odbyło się jedno posiedzenie wspólników dot. głównie przyjęcia 
zasad regulaminu działania rady nadzorczej oraz odbyły się rozmowy na temat zarządu 
spółki. Wkrótce odbędzie się kolejne zgromadzenie wspólników, na którym będzie 
podnoszony kapitał zatem realizacja części umowy inwestycyjnej, gdzie w pierwszej części 
mają być powiatowi zwrócone nakłady poniesione na zakład opiekuńczo-leczniczy, który 
powstał przy ul. Armii Krajowej oraz będą rozmowy odnośnie kłopotów technicznych jakie 
były przy tej inwestycji polegające na występowaniu pewnych wad tj. złożona reklamacja  
na skrzydła drzwiowe, które już po odbiorze wypaczyły się wszystkie. Planowany odbiór 
inwestycji jest do końca października br. Spółka Dom Lekarski złożył ok. 140 wniosków  
do programu operacyjnego, przeszło 15 w tym wszystkie dotyczące szpitala na sprzęt  
o wartości ok. 3,8 miliona złotych. Chodzi o to, aby zabezpieczyć umowę inwestycyjną  
z kolei z umową dotyczącą pozyskania sprzętu dla szpitala przez Spółkę Dom Lekarski. 
Kolejna sprawa to prowadzone są już rozmowy, powstały dwie koncepcje rozbudowy szpitala 
i Dom Lekarski ma zlecić wykonanie dokumentacji technicznej na jedną z nich. Ze spraw 
bieżących spółki patrząc na wynik ekonomiczny to w zeszłym roku spółka osiągnęła stratę, 
natomiast prognoza na ten rok to wynik zero lub niewielki zysk. Spółka już od jakiegoś czasu 
rozwija specjalistykę w Chojnie i usługi prowadzone są na wynajętych pomieszczeniach  
w budynku Wojewódzkiej Medycyny Pracy, która kolejny raz ogłosiła przetarg  
na wydzierżawienie pomieszczeń. Widząc, że prowadzona jest tam specjalistyka pojawiła się 
konkurencja.  
 
Radny Eugeniusz Stachera złożył wniosek w sprawie wycięcia przydrożnych zakrzaczeń  
na drodze do Pacholąt i z Pacholąt do Czarnówka, gdyż ograniczają one widoczność  
i utrudniają ruch samochodowy. 
Pismo znak: BRZ.0012.3.26.2012.AJ 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.10 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Robert Pankratow 


