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PROTOKÓŁ NR 31/13 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 21.01.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.20 i trwało do 15.05 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek  
i naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Robert Pankratow. 
Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XX sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 31 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
Ad. 3 Protokół nr 29/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). Protokół nr 30/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 
jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 7/XX);   

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji 
Agnieszka Turek. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek  powiedziała,  
że ze względu na to, że dotychczasowy regulamin był sześciokrotnie nowelizowany  
a wydziały w związku ze zmianą ustaw ponownie wystąpiły o nowelizację, zgodnie z zasadą 
techniki prawodawczej proponuje się wprowadzenie nowego Regulaminu organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Wynika on z ujęcia dodatkowych zapisów dotyczących 
funkcjonowania urzędu, w tym z zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych 
Starostwa. W związku z ustawą o finansach publicznych i rozdziałem dotyczącym kontroli 
zarządczej, nowe zadanie zostało przypisane Staroście Gryfińskiemu, audytorowi 
wewnętrznemu i naczelnikom. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki skonstruował 
jakby nowy zakres, podzielił swoje obowiązki ze względu na przedmiot, poszerzając 
działania. O pojedyncze zmiany z zakresu wykonywanych zadań wystąpiły też Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Komunikacji i Transportu. Poza tym zmieniono 
organizacyjnie dotychczasowe Biuro Obsługi Archiwum Zakładowego na Samodzielne 
stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego, zamiast zastępcy naczelnika Wydziału 
Geodezji, Kartografii i Katastru będzie kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
zmieniła nazwę na Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. Również 
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wystąpił o zmianę zakresu obowiązków  
ze względu na zmianę ustawy związanej z ochroną informacji niejawnych.   
 
Radny Labib Zair  powiedział, że nie odnalazł w regulaminie zakresu obowiązków 
przedstawiciela Rady Powiatu w Radzie Nadzorczej Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 
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Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek  odpowiedziała, że nie ma 
takiego pracownika w strukturach Starostwa. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka dodała, że jest to regulamin jedynie Starostwa. Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. jest wykazana jako powiatowa osoba prawna.  
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek  dodała, że Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego prowadzi sprawy z zakresu 
współpracy ze szpitalem.  
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka dodała, że w samym Starostwie nie ma takiej osoby,  
a w/w regulamin jest regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
Wszystkie sprawy związane ze szpitalem również własnościowe prowadzi Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. Jeżeli chodzi o dokonywanie 
kontroli to wykonuje to pracownik Wydziału Audytu i Kontroli. Rada Nadzorcza Spółki nie 
jest częścią Starostwa Powiatowego, a osoba reprezentująca powiat w Radzie Nadzorczej nie 
jest pracownikiem powiatu, ale bezpośrednio współpracuje z przedstawicielem właściciela 
czyli Zarządem Powiatu w Gryfinie.  
 
Radny Labib Zair  powiedział, że ta osoba powinna mieć zakres obowiązków i być 
wykazana na schemacie organizacyjnym. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że rozumie, ale to na pewno nie 
mogło zostać zawarte w regulaminie organizacyjnym Starostwa, bo członek Rady Nadzorczej 
nie jest pracownikiem i nie wchodzi w struktury powiatu.  
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek  przekazała informację 
dotyczącą ilości etatów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, stanowiącą załącznik nr 3. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, jaki powiat ma wpływ na wykazane w regulaminie 
powiatowe służby, inspekcje i straże. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Starosta jest zwierzchnikiem 
powiatowych służb, inspekcji i straży, przy powoływaniu komendanta Starosta wydaje opinię. 
Może powołać funkcjonariuszy służb, inspekcji i straży do uczestnictwa w pracach Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, a w momencie zagrożenia służby podlegają panu Staroście. 
Służby są zobligowane do składania rocznych sprawozdań ze swojej działalności. Natomiast 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie połączona jest finansami  
z budżetem powiatu. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek dodała, że straż jest finansowana z budżetu powiatu, 
zgodnie z otrzymywaną dotacją. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2012 r. (druk nr 2/XX); 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 3/XX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2012 r. 
(druk nr 4/XX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gr yfinie na 2013 r. (druk nr 
5/XX);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r. (druk nr 6/XX); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 8/XX); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały dotyczy włączenia 
środków unijnych na projekt systemowy „Minimalizacja wykluczenia społecznego w 
Powiecie Gryfińskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
przy współudziale gmin. W związku z tym plan dochodów powiatu ulega zwiększeniu  
o 1 517 142,78 zł i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększeniu ulega plan wydatków budżetu 
powiatu. Na etapie planowania budżetu nie można było tego przewidzieć.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że w imieniu Sołtysa Pacholąt składa wniosek  
dot. wykonania remontu drogi powiatowej w Pacholętach. Radny zobowiązał się że pismo  
w tej sprawie dostarczy w dniu 23 stycznia br. 
znak pisma: BRZ.0012.3.31.2013 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.05 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


