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PROTOKÓŁ NR 42/13 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 28.11.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 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 XXX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 42 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 40/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
Protokół nr 41/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXX 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 przyj ęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym  
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Gryfi ński (druk nr 3/XXX);  

 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
omówiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym  
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
Materiał jest obszerny i stanowi załącznik do uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 
(druk nr 4/XXX);  

 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
omówiła Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 
Poinformowała, że jedynie dwa podmioty wniosły uwagi do programu drogą mailową i żadne 
nie pojawiły się na konsultacjach. Jest generalnie małe zainteresowanie takich podmiotów 
współpracą z samorządem. 
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Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że być może nie dotarły do zainteresowanych 
podmiotów informacje o terminie konsultacji. Można byłoby przemyśleć i na przyszły rok 
przesłać listownie takie powiadomienie. 
 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że wszystkie podmioty zostały powiadomione o terminie konsultacji drogą 
mailową.  
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka dodała, że jeżeli podmioty nie mają uwag to nie 
odpowiadają na taki email. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Posiedzenie opuściła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
Na posiedzenie przyszedł Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia Powiatu 

Gryfi ńskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach – Faza I” (druk nr 5/XXX);  

 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że proponowana uchwała dotyczy 
wzięcia udziału przez powiat w dużym projekcie, którego głównym organizatorem jest 
Główny Geodeta Kraju. Sprawa rozpoczęła się od rozmów między przewodniczącym 
Związku Celowego Powiatów z Głównym Geodetą Kraju, który zaprosił powiaty 
uczestniczące w tym związku do realizacji wspólnego projektu. Zasadniczym celem projektu 
jest sprawdzenie oprogramowania, które stworzył Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
czy stworzone mechanizmy będą funkcjonować na większą skalę. Baza będzie zapełniona 
danymi z trzech województw. Sam system ma działać w taki sposób, że wszystkie powiaty 
będą na bieżąco przekazywać informacje do centralnej bazy informacji o nieruchomościach. 
Przy czym powiaty otrzymają w zamian aktualne dane dot. peseli, regonów i ksiąg 
wieczystych. Koszty po stronie powiatu to około 296 000,00 zł, istnieje możliwość 
dofinansowania w wysokości 75% kosztów poniesionych przez powiat z urzędu 
marszałkowskiego. Jednakże ze strony wojewody również powiat otrzymuje dotacje  
w wysokości 240 000 zł rocznie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii  
do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo 
a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących jednocześnie granicę Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 6/XXX);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2014 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi  
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 
(druk nr 7/XXX);  

 
Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 
omówiła propozycję wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  
z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
Propozycja jest aby przyjąć maksymalne stawki opłat ogłoszone w Monitorze Polskim na rok 
2014, ponieważ powiat ponosi duże koszty związane z przechowywaniem pojazdów, które 
nie są odbierane przez właścicieli. Za każdy dzień parkingu należy zapłacić przedsiębiorcy  
a rzeczoznawcy należy zapłacić za wykonanie wyceny pojazdu. Pomimo wydania decyzji 
administracyjnych o zapłacie kosztów właścicielom pojazdów, ściągalności praktycznie nie 
ma. Często są to stare pojazdy, których właściciele nie chcą odebrać albo nie można znaleźć 
ich właściciela, nie nadające się do eksploatacji, w ostateczności i tak zostają złomowane. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  
Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 8/XXX);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że projekt uchwały zakłada przesunięcie kwoty 14 621,00 zł  
z niewykorzystanych środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, na zadanie 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, na które jest duże zapotrzebowanie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorz ąd” w 2013 r. (druk nr 9/XXX);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON 
prowadzony jest od początku roku przez PCPR w Gryfinie. Pierwsza transza środków została 
już wykorzystana. W październiku jednostka wnioskowała o kolejne środki, w wysokości 
82 301,24 zł, które w podziale na moduły opisane zostały w projekcie uchwały.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 10/XXX); 
 

Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że do projektu uchwały zostały 
wprowadzone zmiany stąd druga wersja uchwały. Uchwała została uzupełniona o dotację, 
jaką powiat uzyskał z PFRON przeznaczoną na zakup samochodu dostosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz DPS w Moryniu. Zostały również włączone 
środki zgodne z potrzebami jednostek  jak darowizna czy zmiany w zakresie funkcjonowania 
jednostek. Uchwała proponuje pierwsze tzw. czyszczenie budżetu. Są wyprowadzane środki, 
które były zaplanowane w inny sposób niż rzeczywiste potrzeby zgłaszane przez jednostki. 
Dokonywane są przesunięcia w ramach środków stanowiących dofinansowanie z projektów 
zewnętrznych tak, żeby w pełni wykorzystać pozyskane środki. Zostały również włączone 
projekty, na które zostały niedawno podpisane umowy, np. projekt realizowany przez PPP  
w Gryfinie związany z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli z terenu powiatu. 
Dodatkowo zostały włączone środki pozyskane przez ZSP nr 1 w Chojnie, kolejna wersja 
programu Leonardo da Vinci. Zmiany w wydatkach są pochodną tych wielkości, które 
ukazują się po stronie dochodów. W wydatkach zostały również wskazane do zmniejszenia  
te wielkości, które bądź wpływają na wcześniej zaplanowane dochody zmniejszając głównie 
sprzedaż mienia bądź też spowodują, po podjęciu uchwały, równowagę w budżecie czyli 
wyprowadzenie kwoty, która stanowiła deficyt (dot. dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego 
w Swobnicy). Wówczas budżet będzie zrównoważony. Wszystkie zmiany oprócz części 
opisowej i uzasadnienia zostały również wykazane w formie tabelarycznej w poszczególnych 
załącznikach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  
(4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

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

nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2013 – 2039 (druk nr 11/XXX);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek omówiła główne zmiany uchwały nr XIX/155/2012 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039. Zmiany mają charakter 
porządkowy i odzwierciedlają zmiany w uchwale budżetowej na 2013 r., gdyż ustawa narzuca 
konieczność zgodności obu dokumentów przynajmniej w zakresie rocznego wyniku 
budżetowego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  
(4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 
10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 30.09.2013 roku (druk nr 12/XXX); 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
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Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że mieszkańcy m. Chełm zgłaszali problem 
zniszczonej drogi dojazdowej przez ciężkie pojazdy przewożące żwir z Kopalni Kruszywa  
w Chełmie Górnym. 
 
Radny Eugeniusz Stachera złożył wniosek:  
Prośba o posprzątanie ulic Grunwaldzkiej i Nadodrzańskiej w Widuchowej.  
BRZ.0012.3.42.2013.DK 
 
W dniu 10 lipca 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powołał zespół kontrolny  
do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzenia realizacji zapisów umowy ze spółką, 
której zbyto udziały Szpitala Powiatowego w Gryfinie, w składzie: 

1. Radny Robert Pankratow jako przewodniczący zespołu, 
2. Radny Sławomir Terebecki jako członek zespołu, 
3. Radny Labib Zair jako członek zespołu, 
4. Radny Eugeniusz Stachera jako członek zespołu, 

 
W związku z rezygnacją radnego Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji 
Rewizyjnej, skład Komisji Rewizyjnej został uzupełniony o radnego Andrzeja Szelążka 
(uchwała Rady Powiatu nr XXVIII/211/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego 
Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej; uchwała Rady Powiatu  
nr XXVIII/212/2013 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej). Przewodniczący 
komisji powołał radnego Andrzeja Szelążka do składu zespołu kontrolnego. Obecny skład 
zespołu: 

1. Radny Robert Pankratow jako przewodniczący zespołu, 
2. Radny Labib Zair jako członek zespołu, 
3. Radny Eugeniusz Stachera jako członek zespołu, 
4. Radny Andrzej Szelążek jako członek zespołu. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.30 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Robert Pankratow 


