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PROTOKÓŁ NR 40/13 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 26.09.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do 15.30 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 naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący 
komisji Robert Pankratow. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 40 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 39/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją 
siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 3/XXVII); 

 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że projekt uchwały jest konsekwencją przeprowadzonych zmian tzn. likwidacji 
niektórych szkół bądź powołania nowych, co zostało opisane w projekcie uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że w wykazie pism dla radnych w materiałach sesyjnych znajduje się pismo 
zawierające wystąpienie Związku Nauczycielstwa Polskiego dot. podjętej przez Radę Powiatu 
w Gryfinie uchwały nr XXV/189/2013 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych  
w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum 
Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
Dodała, że zgodnie z opinią radcy prawnego Rada ma dwie możliwości zachowania się.  
Po pierwsze w ogóle nie wszczynać sprawy, organ może w sposób milczący potraktować 
wniosek, nie ustosunkowywać się do niego. Druga droga to podjęcie uchwały Rady w sprawie 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że uchwała nr XXV/189/2013 Rady 
Powiatu w Gryfinie była już w nadzorze Wojewody Zachodniopomorskiego, dodatkowo 
wezwanie także było kierowane do Wojewody z prośbą o zbadanie zgodności z prawem 
podjętej uchwały w trybie nadzorczym. Wojewoda nie dopatrzył się uchybień. W związku  
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z tym Zarząd nie widzi powodu, żeby podejmować jakiekolwiek działania w tej sprawie. 
Stronie przysługuje też prawo odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 
Członkowie komisji opowiedzieli się za pierwszą wersją polegającą na tym, że organ  
w sposób milczący może potraktować wniosek ZNP. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 
16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 
4/XXVII); 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski Spółka Akcyjna użytkuje pomieszczenie na parterze z przeznaczeniem na bankomat, 
znajdujące się w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie. Z uwagi na upływający 
termin obowiązywania dotychczasowej umowy najmu, bank wystąpił z wnioskiem  
o przedłużenie umowy na kolejny 5 letni okres, co wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej 
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 5/XXVII); 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że nieruchomość przy ul. Łużyckiej, 
zabudowana m.in. budynkiem internatu, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym 
zarządzie ZSP nr 2 w Gryfinie. Budynek internatu wykorzystywany jest w części na potrzeby 
ZSP nr 2 w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. Po ostatecznym rozdysponowaniu pomieszczeń 
znajdujących się w budynku internatu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, niezbędne jest 
uregulowanie sposobu użytkowania tych pomieszczeń poprzez przekazanie w użyczenie  
na czas nieoznaczony części nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej jednostek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

Na posiedzenie przyszedł Inspektor Wydziału Zarządzanie Drogami Paweł Nycz. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków 
dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr 
6/XXVII); 

 
Inspektor Wydziału Zarządzanie Drogami Paweł Nycz powiedział, że Wydział 
Zarządzania Drogami przeprowadził procedurę związaną z pozbawieniem odcinków dróg 
kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie z użytkowania. Dodał, że wszystkie 
wymagane ustawą opinie zostały zasięgnięte. W przygotowanym projekcie uchwały dwa 
odcinki dróg powiatowych zostaną przekazane na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice.  
 
Przewodniczący komisji Robert Pankratow powiedział, że zna obie wskazane drogi  
i obawia się, czy nadleśnictwo będzie chciało zamknąć te drogi dla ruchu mieszkańców 
między miastami i turystycznego.  
 
Radny Labib Zair zaproponował, aby przy przekazywaniu zastrzec, że droga nie może 
zostać zamknięta dla mieszkańców. 
 

W wyniku głosowania komisja nie zajęła stanowiska (0 za; 0 przeciw; 3 wstrz. się).  
 

Posiedzenie opuścił Inspektor Wydziału Zarządzanie Drogami Paweł Nycz. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 
polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok 
(druk nr 7/XXVII); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że na podstawie ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 w sprawie określenia trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej, został przedstawiony projekt uchwały, który określa 
priorytety przyjęte do opracowania projektu budżetu na kolejny rok. W części podstawowej 
zawiera on podobne wytyczne, które obowiązywały przy konstrukcji budżetu na 2013 rok. 
Zostały tutaj wskazane ewentualne zagrożenia oraz zamierzenia Zarządu co do utrzymania 
kwoty długu publicznego na poziomie, w którym zamknął się 2012 rok. W dokumencie 
zawarte są inne planowane zadania jak inwestycje polegające na przebudowie drogi 
powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie, przebudowa dróg powiatowych 1350Z i 1352Z  
na  odcinku: Szczecin-Binowo, przebudowa ulicy Dworcowej,  pełniącej funkcję obwodnicy 
miasta Mieszkowice, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej  
w Chojnie, przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice,  
na odc.: Wilcze-Żelechowo, budowa boiska sportowego przy ZSP nr 2 w Gryfinie. Planowana 
jest również kontynuacja wszelkiego rodzaju termomodernizacji i modernizacji źródeł ciepła 
w obiektach powiatowych. Pozostałe kategorie zadań, które zostaną zawarte w projekcie 
budżetu zostały szczegółowo rozpisane i są kontynuacją działań podjętych już w poprzednich 
latach. Natomiast w roku następnym kwalifikacja zadań już do ostatecznej realizacji może 
zostać uzależniona od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Oczywiście inwestycje  
i wskazane zadania nie są wszystkimi, które będą zawarte w projekcie budżetu powiatu, który 
jak zawsze będzie przedłożony wraz ze szczegółowym opisem do akceptacji Rady. 
 
  Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.   

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

na 2013 rok (druk nr 8/XXVII); 
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Skarbnik powiatu Izabela Świderek omówiła projekt uchwały dokonujący zwiększenia  
i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków budżetu, a także zmiany w planie 
przychodów i rozchodów. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu  
do projektu a także zobrazowane załącznikami do uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego (druk nr 9/XXVII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
8. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2013 r. 

(druk nr 10/XXVII); 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w materiałach sesyjnych radni 
otrzymali uchwałę Nr CXXXIX/360/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia  
4 września 2013 r. dotyczącą wydania pozytywnej opinii o przedłożonej przez Zarządu 
Powiatu w Gryfinie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. 
Ponadto informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., została przedłożona radnym  
w ustawowym terminie. 
 
Przewodniczący komisji Robert Pankratow zapytał, czy są jakieś zagrożenia  
dla wykonania budżetu powiatu. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że generalnie zauważalny jest spadek 
dochodów we wszelkich pozycjach, szczególne widoczne w dochodach, które są planowane 
do pozyskania ze sprzedaży mienia. Aczkolwiek ostatnio powiat sprzedał nieruchomość  
a środki z tytułu sprzedaży zostaną odnotowane dopiero w kolejnym okresie 
sprawozdawczym. Zauważalne są również spadki dochodów, które stanowią dochód budżetu 
państwa tytułem podatku cit i pit. Tutaj jest realne zagrożenie, że nie zostaną one wykazane. 
O ile podatek od osób prawnych powiat sam szacuje na podstawie minionych okresów,  
o tyle podatek od osób fizycznych jest kwotą szacowaną przez ministerstwo Taka kwota 
zawarta została w budżecie i nie ma podstaw do jej korekty. Jeżeli chodzi o wydatki to 
oczywiście są one pochodną środków, które wpływają po stronie dochodów, ale tutaj od lat są 
prowadzone systematyczne działania mające na celu redukcję zbędnych wydatków, po prostu 
oszczędności. Natomiast zadania, które zostały zaplanowane i są w tej chwili realizowane  
na pewno zostaną zakończone. Na komisjach Starosta Gryfiński po Konwencie Starostów 
przedstawiał swoje uwagi, gdzie istnieją realne zagrożenia w zadaniach własnych,  
jak i w zleconych zadaniach. Oprócz reperkusji, które miały miejsce z Sanepidami podobnie 
ma być z PINB. Podobną sytuację można zauważyć z powiatowym zespołem ds. orzekania  
o niepełnosprawności, w którego działalność powiat już musiał zaangażować swoje środki, 
żeby beneficjenci tego zespołu mogli otrzymać należne im świadczenia w odpowiednim 
czasie. Są to sytuacje jakie mają miejsce w całym kraju, dlatego też budżet roku kolejnego  
z uwagi na powyższe będzie ustalony adekwatnie do tych wartości. Sfera inwestycyjna może 
zostać zredukowana tak, aby w nadmiernym zakresie nie korzystać z finansowania 
zewnętrznego, ponieważ oprócz tego, że jest to realne obciążenie budżetu to od kolejnego 
roku będzie obowiązywał inny wskaźnik zadłużenia, który dosyć mocno ogranicza 
działalność polegającą na korzystaniu z kapitału zewnętrznego. Zatem te wszystkie czynniki 
być może nałożą się na to, że sfera inwestycyjna będzie zredukowana do uznanych  
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za najistotniejsze czy najpilniejsze potrzeby. Są to działania widoczne w skali całego kraju  
i właściwie trwają już od ubiegłego roku. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że to samo będzie działo się ze 
Schetynówkami w zakresie dofinansowania i warunkach przyznania. Obiecane środki zostały 
mocno zredukowane na całe województwo. Zatem otrzymanie dofinansowania do inwestycji 
będzie coraz trudniejsze i może się okazać, że zaplanowane zadania nie będą realizowane. 
 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.30 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


