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PROTOKÓŁ NR 36/13 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 21.05.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek oraz naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum 
i obrady poprowadził przewodniczący komisji Robert Pankratow. Głównym tematem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 36 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 34/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
Protokół nr 35/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Waldemar Derkacz. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 
wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 
2013 (druk nr 2/XXIV);  

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  
że zgodnie z przepisami rada powiatu corocznie określa wysokość opłat za usuwanie  
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających używanych do uprawiania 
sportu lub rekreacji z obszarów wodnych. Do tej pory nie zdarzył się przypadek konieczności 
usuwania obiektu pływającego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuścił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015 (druk nr 3/XXIV); 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że w sprawozdaniu z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego zostały przedstawione działania 
jakie były podejmowane przez jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i warsztaty terapii 
zajęciowej na terenie powiatu. Głównie działania zostały skupione na profilaktyce  
i działalności interwencyjnej. 
 
Radny Labib Zair  zapytał, czy powstała w Gryfinie poradnia zdrowia psychicznego, 
ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na taką opiekę. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że poradnia zdrowia psychicznego funkcjonuje w NZOZ 
INTERMED Sp. z o.o. Gryfino. 
  
Przewodniczący komisji Robert Pankatow dodał, że problem jest wciąż tematem 
wstydliwym i poradnie zdrowia psychicznego powinny funkcjonować na terenie powiatu. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego (druk  
nr 4/XXIV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że na podstawie ustawy o finansach 
publicznych rada ma kompetencje do ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
w tym o realizacji przedsięwzięć. Taka uchwała została podjęta ostatnio w 2010 roku, 
natomiast obecny projekt jest generalnie w niewielkim zakresie zmieniony w stosunku  
do poprzedniej formy sprawozdawania. Zostały wyłączone formy organizacyjno-prawne, 
które już w powiecie nie funkcjonują, zostały również uwzględnione zmiany organizacyjne  
w jednostkach organizacyjnych powiatu, doprecyzowane zadania jeżeli chodzi  
o sprawozdawanie w formie opisowej. Generalnie uchwała zawiera bardzo podobne 
rozwiązania. Informacja półroczna obejmuje część opisową i tabelaryczną, zgodną  
z załączonym wzorem do uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfi ńskiego za 2012 rok (druk nr 5/XXIV): 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu  

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok (druk nr 6/XXIV); 
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Przewodniczący Komisji Robert Pankratow powiedział, że wszyscy radni otrzymali 
uchwałę nr LXXX.214.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 16 maja 2013 r., pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.40 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


