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PROTOKÓŁ NR 46/14 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 28.01.2014 r. 
 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.45 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 XXXII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 46 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 42/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
Protokół nr 43/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). 
Protokół nr 44/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). 
Protokół nr 45/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi  
na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie (druk  
nr 2/XXXII);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Rada Powiatu skierowała skargę  
do rozpatrzenia przez Komisję Spraw Społecznych, merytorycznie najbliższej tematyce 
oświaty. Uzasadnienie stanowi załącznik do projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(3 za, 0 przeciw, 1 wstrz. się). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2013 r. (druk nr 3/XXXII);  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 rok (druk nr 4/XXXII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2013 r. 
(druk nr 5/XXXII);  

 
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 2014 r. (druk  
nr 6/XXXII);  

 
Radny Labib Zair zapytał, w jaki sposób powinna być kontrolowana działalność 
ratownictwa medycznego na terenie powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ratownictwo medyczne nie jest 
dotowane z budżetu powiatu stąd nie ma możliwości skontrolowania go. Natomiast temat ten 
może zostać zrealizowany w zakresie prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
Komisja Rewizyjna zostanie zaproszona do udziału i powiadomiona o terminie takiego 
spotkania. Dodał, że podczas fałszywego alarmu i ewakuacji pacjentów ze szpitala elementem 
który nie zadziałał prawidłowo było pogotowie ratunkowe. 
 
Radny Labib Zair dodał, że należałoby przeprowadzić akcję informacyjną, kiedy i w jakich 
okolicznościach zagrażających życiu człowieka można wzywać karetkę pogotowia. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. (druk nr 7/XXXII ); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie przyszedł Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chojna (druk nr 8/XXXII);  
 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że projekt uchwały wyraża zgodę  
na udzielenie pomocy finansowej Gminie Chojna z przeznaczeniem na udzielenie pomocy 
(finansowej lub rzeczowej) dwóm rodzinom zamieszkałym w gminie Chojna, które  
w wyniku pożarów w grudniu 2013 r., straciły cały dobytek. Pomoc finansowa zostanie 
udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego  
w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2014 (druk nr 9/XXXII);  
 

Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że do projektu uchwały zostały 
wprowadzone zmiany, które opisane są w materiale poglądowym do uchwały. Powyższe 
zmiany wynikają głównie z sytuacji, które miały miejsce pomiędzy przedłożeniem projektu 
Radzie a zakończeniem roku budżetowego i wynikały głównie z podpisania umów.  
W zakresie planowanych dochodów budżetowych zmiany połączone są z otrzymaniem 
wiążącej informacji na temat dofinansowania projektów złożonych a rozpatrzonych już po  
15 listopada 2013 r. Ponadto zostały skorygowane opłaty za korzystanie ze środowiska 
naturalnego, gdzie pierwotne kwoty były niedoszacowane. Szacunek został zwiększony  
o kwotę 750 000,00 zł, które to środki zgodnie z przepisami mają być przeznaczone na cele 
związane z ochroną środowiska naturalnego. Jeżeli chodzi o wydatki to są one pochodną tych 
zwiększonych dochodów, ponieważ włączone w projekty pojawią się po stronie wydatkowej. 
Ponadto końcówka roku 2013 spowodowała podpisanie aneksu wcześniej zawartego  
z PFRON i przyznane zostały środki w wysokości 240 000,00 zł, które jako dochody 
wpłynęły do budżetu w roku 2013 lecz nie pokazane były po stronie wydatkowej. Środki mają 
być przeznaczone jako dofinansowanie zakupu samochodów przeznaczonych do przewozu 
osób niepełnosprawnych, a zakupywane będą przez gminę Chojna i jednostki organizacyjne. 
Pozostałe zmiany po stronie dochodu zostały dostosowane do zaistniałych potrzeb. Rezerwa 
ogólna została zmniejszona o 50 000,00 zł. Do uchwały budżetowej został wprowadzony 
nowy załącznik, który obrazuje dotacja w formie pomocy finansowej, gdzie dwie dotacje 
jakie pojawiły się w odrębnej uchwale również tutaj znalazły swoje odzwierciedlenie po 
stronie wydatków. Łączną kwota dochodów i wydatków uległa zmianie: dochody budżetowe 
wynoszą 68 111 061,24 zł, wydatki budżetowe wynoszą 68 611 061,24 zł, przy czym deficyt 
budżetu wynosi 500 000,00 zł. Przychody budżetowe wynoszą 3 170 000,00 zł, a rozchody 
budżetowe wynoszą 2 670 000,00 zł (z czego 1 400 000 to obligacje a pozostała kwota to raty 
kapitałowe zaciągniętych wcześniej kredytów). Wśród planowanych dochodów budżetowych 
w łącznej wysokości 68 111 061,24 zł: dochody bieżące wynoszą 66 159 912,05 zł,  
co stanowi 97,14% planowanych dochodów budżetowych, dochody majątkowe wynoszą  
1 951 149,19 zł, co stanowi 2,86% planowanych dochodów budżetowych. Wśród 
planowanych wydatków budżetowych w łącznej wysokości 68 611 061,24 zł: wydatki 
bieżące wynoszą 59 242 228,24 zł, co stanowi 86,34 planowanych dochodów budżetowych, 
wydatki majątkowe wynoszą 9 368 833,00 zł, co stanowi 13,66% planowanych dochodów 
budżetowych. Zatem zadania inwestycyjne związane z drogownictwem. Zmiana wśród 
wydatków majątkowych to została zwiększona dotacja o 200 000,00 zł na termomodernizację 
budynku na potrzeby WTZ w Gryfinie. W budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2014 r. 
utworzone zostały rezerwy: ogólna w wysokości 250 000,00 zł, stanowiąca 0,36% 
planowanych wydatków budżetowych, celowe, w łącznej wysokości 395 000,00 zł, 
stanowiące 0,58% planowanych wydatków budżetowych. Planowany wynik budżetowy jest 
deficytem oraz planowane przychody i rozchody budżetowe nie uległy zmianom. Planowany 
do osiągnięcia wynik operacyjny, ustalony jako różnica planowanych do osiągnięcia 
dochodów o charakterze bieżącym oraz wydatków o charakterze bieżącym, stanowi 
nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 917 683,81 zł. Powiat Gryfiński spełnia warunek 
równowagi budżetowej zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych  
oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyrażony w art.243 ustawy. Zatem wszelkie 
wymogi ustawowe w zmienionych kwotach powiat spełnia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że radni składali wnioski do projektu budżetu 
na 2014 r., które rozpatrywane były i uwzględnione na przykład wniosek radnego R. Muchy 
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na zwiększenie dotacji na remont siedziby WTZ w Gryfinie o kwotę 200 000,00 zł (wniosek 
został skorygowany po upewnieniu się przez Zarząd o zwiększonych środkach z wpływów  
z tytułu kar za korzystanie ze środowiska naturalnego). Były również wnioski dotyczące 
naprawy chodników i ulic, lecz to uwzględnione zostanie w ramach bieżącego utrzymania, 
modernizacji, nie są to inwestycje, które stanowią wydatki majątkowe. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039 (druk 
nr 10/XXXII);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek omówiła główne zmiany projektu w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 -
2039. Zmiany odzwierciedlają zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r., gdyż ustawa 
narzuca konieczność zgodności obu dokumentów. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Ad. 5 Stanowisko komisji w sprawie wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego 
znak: NK.3.4131.603.2013.SA z dnia 10.12.2013 r. o wyrażenie przez Radę Powiatu woli 
dostosowania uchwały nr XXV/189/2013 Rady Powiatu w Gryfinie 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, do stanu zgodnego  
z prawem poprzez wyeliminowanie wadliwego przepisu paragrafu 4. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że tak jak na ostatniej sesji zostało 
powiedziane wpłynęło pismo od wojewody, który stwierdził, że w jednym z paragrafów 
uchwały zostały naruszone kompetencje dyrektora szkoły, a mowa w nim jest  
o pracownikach. Rada zobowiązała się do przeanalizowania sprawy i udzielenia odpowiedzi 
w terminie do 31 stycznia. Sprawa została poddana ponownej analizie, podparta jest opinią 
radcy prawnego zgodnie z którą Zarząd sugeruje, że zapis jest wynikiem wsłuchania się  
w oczekiwania stron (nauczycieli, związków zawodowych). Zapis miał za zadanie wyrażenie 
woli Rady. Obecnie zapisy uchwały zostały już „skonsumowane”, a dzięki niemu wszyscy 
nauczyciele otrzymali pracę, a odeszli nauczyciele emerytowani. W zależności od tego jakie 
stanowiska zostaną wypracowane przez poszczególne komisje taka odpowiedź zostanie 
przygotowana dla wojewody. Proponowane stanowisko jest takie, że Rada nie widzi w zapisie 
naruszenia kompetencji dyrektora, był on jedynie oświadczeniem woli Rady, sprawa została 
już skonsumowana i jeżeli pan wojewoda uważa inaczej to Rada oddaje się do jego 
dyspozycji. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, czy uchylenie paragrafu zgodnie z wolą wojewody 
niesie za sobą skutki.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że uchylenie tego paragrafu niczym 
nie skutkuje. Ten przepis nie niesie za sobą żadnych skutków i żadna osoba indywidualna nie 
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może nic żądać. Zapis był wyrażeniem przez Radę woli tego, że chciałaby aby nauczyciele 
zachowali zatrudnienie. Natomiast wykonanie uchwały powierzone było Zarządowi, a nie 
dyrektorowi szkoły.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko – zał. nr 3. 
 

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

 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak, 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.45 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Robert Pankratow 
 
 
 
 
 


