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PROTOKÓŁ NR 50/14 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 28.05.2014 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 16.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 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 XXXV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 50 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 48/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
Protokół nr 49/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Na posiedzenie przyszedł radny Labib Zair. 
 
Ad. 5 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że sprawozdanie finansowe zostało 
Radzie przedłożone, składa się z czterech elementów: bilansu z wykonania budżetu państwa, 
jednostki i samorządu terytorialnego, bilansu łącznego jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysków i strat jednostki (wariant 
porównawczy) i zestawienia zmian w funduszu jednostki. Jeżeli chodzi o bilans wykonania 
budżetu to sprawozdania tworzone są na podstawie danych wynikających z zapisów 
księgowych, natomiast sprawozdania łączne są tworzone na podstawie sprawozdań 
jednostkowych składanych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu gryfińskiego. 
Jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu jst to najistotniejsze informacje są takie, 
że wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową. Różnica między zrealizowanymi dochodami 
i poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 1 979 723,88 zł. Powiat spełnia ustawowy 
warunek zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzw. indywidualny wskaźnik 
zadłużenia, a więc budżet nie jest nadmiernie obciążony, ponieważ łączna kwota długu 
publicznego Powiatu na koniec 2013 r. wynosi 15 873 752,33 zł, co stanowi 21,95% 
wykonanych dochodów, w której to kwocie znajduje się również ostatnia rata umowy 
mówiącej o zakupie nieruchomości na raty, a która została włączona do długu publicznego. 
Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, szczegółowo opisane w materiałach, również 
inwestycje, które były realizowane i zakończone bądź kontynuowane w bieżącym roku. 
Osiągnięty wynik operacyjny również stanowi nadwyżkę w kwocie 6 766 876,05 zł. Zostały 
zachowane wszelkie relacje, czyli różnica pomiędzy dochodami o charakterze bieżącym  
a wydatkami o tym samym charakterze również stanowi nadwyżkę operacyjną. Regionalna 
Izba Obrachunkowa nazwała to wynikiem bieżącym, a wskazując w swojej opinii włączyła 
tzw. wynik inwestycyjny, majątkowy, który jest ujemny, co generalnie oznacza, że wszelkie 
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zadania realizowane przez powiat, zarówno o charakterze bieżącym jak tez o charakterze 
majątkowym czyli wszelkie inwestycje były sfinansowane środkami własnymi, nie były 
uruchamiane ani zaciągane żadne kapitały zwrotne przez powiat. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 r. uwzględnia stopień realizacji programów 
wieloletnich, a w toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia kwot planowanych 
wydatków. 
 
Na posiedzenie przyszedł radny Andrzej Szelążek. 
 
Przewodniczący Robert Pankratow powiedział, że Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu  
za 2013 r. przedłożone przez Zarząd Powiatu w Gryfinie (uchwała nr LXVI.179.2014 z dnia 
23 kwietnia 2014 r. stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu). Zgodnie z art. 16 ust. 3 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, po rozpatrzeniu sprawozdania 
finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok wraz z 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego Powiatu Gryfińskiego, Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 r. (5 za, 0 przeciw). 
 
Ad. 6 Wypracowanie wniosku do Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  
za 2013 r. 
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego, wysłuchaniu wyjaśnień 
złożonych przez Skarbnika Powiatu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się  
do pozostałych członków komisji z zapytaniem:  
- Kto jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2013 r.? 
 
Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
w wyniku głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. (5 za, 0 przeciw) i wystąpiła  
z wnioskiem do Rady Powiatu w Gryfinie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. (wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. stanowi załącznik nr 4  
do niniejszego protokołu, znak sprawy: BRZ.0002.37.2014.DK). 
 
Posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Augustyniak. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2013 (druk nr 2/XXXV);  
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 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany nazwy Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (druk nr 3/XXXV);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że z propozycją usunięcia z nazwy 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie słowa „nr 1” wystąpiła dyrektor szkoły.  
Po przeprowadzonej reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie miejscowości 
Chojna, funkcjonuje tylko jeden zespół szkół, w związku z czym nie ma potrzeby nadania 
jednostce numeru porządkowego. Również podczas promocji szkoły będzie stanowiło to 
ułatwienie, gdyż posiadanie w nazwie członu „nr 1” może sugerować, że jest również nr 2  
na terenie Chojny. Wniosek wiąże się z pewnymi kosztami, jednakże nie są one duże, 
związane ze zmianą tablicy i pieczęci, a legitymacje szkolne i tak wydawane są co roku nowe. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński oraz warunków  
i zasad korzystania  z tych przystanków (druk nr 4XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że zgodnie  
z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określanie przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka 
samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków, następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy 
organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 określa przystanki 
komunikacyjne, stanowiące własność powiatu, udostępnione operatorom i przewoźnikom 
wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. Załącznik nr 2 
określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów  
i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w zeszłym roku został ściągnięty  
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat 
za korzystanie z tych przystanków.  W obecnym projekcie uchwały nie ma zapisu, że ustala 
się opłaty, ponieważ Zarząd powiatu nie sugeruje Radzie, żeby skorzystała z możliwości 
ustalenia opłat. Również w tytule projektu uchwały nie ma zapisu, że dotyczy ustalania opłat. 
Dodał, że zgodnie z ustawą powiat ma możliwość naliczania opłat maksymalnie do 0,05 zł  
za każdy postój na przystanku. Po przeprowadzeniu analizy u trzech największych 
przedsiębiorców prowadzących transport na terenie powiatu, wyliczone zostało że dochód 
roczny z pobierania w/w opłat byłby rzędu 6 tysięcy złotych. Dla powiatu byłby wyższy koszt 
samego ustalania i udawadniania przewoźnikowi, gdzie dokonał postoju. A także 
wprowadzenie dodatkowych opłat obciążających przewoźników mogłoby przyczynić się  
do zwiększenie cen biletów. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, kto jest właścicielem wiaty. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że właścicielem wiaty przystankowej 
jest gmina, która stawia wiatę i do jej obowiązków również należy sprzątanie jej.  
 
Radny Labib Zair zapytał, czy przewoźnik ma obowiązek zatrzymać się na przystanku. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że w przepisach jest tak, że jeżeli w rozkładzie jazdy jest przystanek to przewoźnik ma 
obowiązek zatrzymać się.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wszelkie nieprawidłowości należy 
zgłaszać, wówczas powiat kontroluje to i stara się dyscyplinować przewoźników. 
 
Radny Labib Zair zapytał, czy jest obowiązek stawiania wiat na przystankach, zwłaszcza 
poza miastem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że należy to do obowiązków gminy. 
A nawet ze względu na dewastacje demontowane są wiaty w niektórych miejscach. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, jak szeroki powinien być pas koszenia poboczy  
w drodze powiatowej, ponieważ na ulicy Grunwaldzkiej i Nadodrzańskiej w Widuchowej 
został wykoszony jedynie wąski fragment trawy i nie zebrano skoszonej trawy. Dodał,  
że wielokrotnie już to powtarzał, że musi być nadzór nad jakością wykonanych prac. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że standardowo jest to 1 metr szerokości, ale są odcinki na których są to 2 metry, co związane 
jest z natężeniem ruchu na danym odcinku. Jeżeli chodzi o ulicę Grunwaldzką to 
prawdopodobnie za chodnikiem kończy się pas. Zostanie to sprawdzone i na sesji informacja 
zostanie przekazana radnemu. 
 
Radny Eugeniusz Stachera odniósł się do sprawy odwodnienia i uzupełnienia nierówności, 
o co wnioskował na ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej i nierówności zostały wyrównane. 
Ale nie wie na czym miało polegać odwodnienie tego odcinka.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że odwodnienie na tejże drodze polegało na likwidacji zastoisk wodnych, co miało na uwadze 
poprawienie odwodnienia drogi. 
 
Radny Andrzej Szelążek dodał, że generalnie trawa jest wysoka przy drogach i wymaga 
koszenia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wykaszanie trawy na poboczach 
dróg powiatowych poza miastem zlecane jest w formie dwukrotnego koszenia w sezonie. 
Jeżeli powiat chciałby przejść na system ciągłego podkaszania to musiałby zlecić takie 
koszenie razy 10. Łatwo wyliczyć, że przy 500 km dróg ten koszt zwiększy się 
dziesięciokrotnie.  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
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Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula 
Przetak. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia cen urzędowych 
za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania 
realizowanego przez Powiat Gryfiński o charakterze użyteczności publicznej 
(druk nr 5/XXXV);  

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak powiedziała, 
że w zeszłym roku ceny biletów ustalane były przez przewoźnika. Nie można było uzyskać 
informacji od przewoźnika, ile tak naprawdę, osób korzystało z tej komunikacji. W tym roku 
umowa zostanie podpisana z przewoźnikiem tak, aby mieć kontrolę nad tym jak będzie 
regulowana cena biletu. Wysokość ceny biletów jednorazowych, którymi realizowana jest 
komunikacja zbiorowa będzie wynosić 6 zł w odległości od 0 do 40 km. Wykaz cen biletów 
jednorazowych nabywanych bezpośrednio u przewoźnika w pojazdach, którymi realizowana 
jest komunikacja opisuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Odcinek trasy przejazdu to 
Moryń - Cedynia - Chojna. Stąd zasadnym byłoby uchwalenie cen biletów w wysokości 6 zł 
na transport publiczny. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania, 
rezygnując z jazdy własnym środkiem transportu. Jest to również kontrola nad 
przewoźnikiem aby nie windował cen biletów. Powiat Gryfiński jako organizator publicznego 
transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich 
pragnie zapewnić przewozy na trasie Moryń - Cedynia - Chojna w okresie wakacyjnym  
z powodu przerwy w komunikacji zbiorowej wykonywanej przez PKS w Myśliborzu  
Sp. z o.o. 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że organizacja przewozu na trasie Moryń – Cedynia 
– Chojna jest wyjątkiem w całym transporcie zbiorowym. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak powiedziała, 
że jest to na okres jedynie dwóch miesięcy na zawieszonym odcinku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to wyjątek, ponieważ  
w okresie letnim przewozy istniejące w ciągu roku są zawieszane. Przewoźnik zawiesza 
przewozy na nieopłacalnych liniach. W związku z tym tak, jak w zeszłym roku tak  
i w tym roku, ze względu na wnioski od mieszkańców, powiat realizuje to, co należy do jego 
zadań. Gdyby okazało się że również w innych rejonach powiatu istniejące kursy byłyby 
zawieszane na jakiś czas bo są niekomercyjne to dokładnie byłoby postąpione w ten sam 
sposób. Dodał, że powiat zajmuje się przewozami łączącymi główne ośrodki miejskie, 
natomiast przewozami transportu publicznego na terenie samej gminy zajmuje się już ta 
właściwa gmina. Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego ciąży na każdej jednostce samorządu terytorialnego. Musi nastąpić przełamanie 
stereotypów i gminy muszą wziąć na siebie ciężar kosztów związanych z dopłatami  
za przewozy na swoich terenach. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula 
Przetak. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 6/XXXV);  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych 
Hufców Pracy w Szczecinie, na podstawie umowy użyczenia z dnia 01 czerwca 2012 r., 
użytkuje 3 pomieszczenia biurowe na II piętrze, znajdujące się w budynku  
przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie. Umowa użyczenia została zawarta na okres od dnia 
01 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2014 r., z przeznaczeniem na potrzeby realizacji 
projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Z uwagi na upływający 
termin obowiązywania umowy, a tym samym zakończenia ww. projektu oraz potrzebą 
utrzymania jego rezultatów, a także utrzymania w strukturach OHP utworzonych jednostek 
(Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy i Ośrodki Szkolenia 
Zawodowego), Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 
wystąpiła o przedłużenie umowy użyczenia na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. W przypadku 
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nieprzekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady 
Powiatu w Gryfinie.  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na nieodpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości znajdującej się  
w obrębie ewidencyjnym Pniewo gmina Gryfino działka nr 257/11 stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ul. Węglowa 5 (druk  
nr 7/XXXV);  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że w związku ze złym stanem technicznym węzła ciepłowniczego 
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatryczny w Nowym Czarnowie, zaistniała 
konieczność budowy nowego węzła. „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. wystąpiła 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla nowo 
powstającego węzła ciepłowniczego. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
zobowiązało się do pomocy dla szpitala wybudowania tego węzła, ale do tego potrzebna jest 
służebność przesyłu. Ze względu na przepisy służebność przesyłu ustanawia właściciel 
nieruchomości za zgodą Rady Powiatu. Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu 
obniży koszty budowy węzła i nastąpi w formie aktu notarialnego, w którym zostanie opisany 
zakres służebności. Służebnością przesyłu będzie polegała na budowie przyłącza, lokalizację 
przyłącza, instalacji i urządzeń ciepłowniczych oraz zapewnienie dostawcy swobodnego 
dostępu do przyłącza, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, w każdym czasie w celu 
dokonania kontroli pracy odczytów wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, testów, 
przeglądów, regulacji, konserwacji, remontu, usunięcia awarii i demontażu. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad postępowania  

w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego (druk  
nr 8/XXXV);  

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  
że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła  w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która w rozdziale 4  określa 
organizowanie i finansowanie działań ratowniczych. Przepis art. 22 ust. 7 w/w ustawy 
zawiera delegację dla organu jednostki samorządu terytorialnego do ogłoszenia zasad 
postępowania w sprawach udzielenia dotacji na realizację zadań ratownictwa wodnego  
w przypadku odstąpienia od otwartego konkursu ofert. Ustawa mówi również,  
że w przypadku odstąpienia od otwartego konkursu ofert, zatem umożliwia odstąpienie, 
odpowiednio wojewoda oraz organ jednostki samorządu terytorialnego ogłasza zasady 
postępowania w sprawach udzielenia dotacji. Za podmioty uprawnione do wykonywania 
ratownictwa wodnego rozumie się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne 
podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2014 r. (druk nr 9/XXXV);  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2014 rok (druk nr 10/XXXV);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 r. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, dochody ulegają zwiększeniu  
kwotę 600 926,91 zł. Kwota 162 084,70 zł w dziale 852 - Domy pomocy społecznej, jest to 
dotacja jaka została pozyskana z PFRON, przeznaczona na dofinansowanie inwestycji 
związanej z budową windy w DPS w Dębcach. Kwota 240 000,00 zł w dziale 851 – Ochrona 
zdrowia to dochody, które na wcześniejszym etapie planowania nie zostały włączone  
w projekt a później w budżet, a stanowią drugą transzę wpłaty przez „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. za zwrot kosztów z związku z inwestycją dokonaną na ul. Armii 
Krajowej. Ponad na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 
zwiększa się plan dochodów powiatu o 135 086,43 zł i wydatków jednostki o 168 858,04 zł,  
z przeznaczeniem na realizację projektu „Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego 
gastronoma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przypadku zmniejszenia 
dochodów o łączną kwotę 156 382,28 zł to największą kwotę stanowią środki, które 
pierwotnie zaplanowane były w kwocie 1 750 000,00 zł a stanowią opłaty z tytułu kar  
za korzystanie ze środowiska naturalnego to przesłane szacunki mówią o znacznie niższej 
kwocie, w związku z tym w tej uchwale proponowane jest wypracowanie kwoty 100 000,00 
zł. Jeżeli chodzi o wydatki to zwiększenie ich nastąpiło w wyniku włączenia dochodów, 
zatem zabezpieczenia wydatków na budowę windy, jako wkład powiatu w inwestycję. 
Zostały również dokonane przeszacowania na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
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nr 1 w Chojnie, który przesuwa z paragrafu szkół na paragraf dotyczący internatu  w łącznej 
kwocie 183 000,00 zł. Zostało również utworzone nowe zadanie na które środki zostały 
zabezpieczone tj. 700 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg 
powiatowych i ciągów pieszych w gminie Chojna”. Środki pochodzą z wcześniej 
zaplanowanych do realizacji przez wydział, ale inaczej ukształtowanych, ponieważ 
zmniejszenie wydatków ma właśnie m.in. związek z tym, że nie została przyjęta  
do dofinansowania wnioskowana przez powiat, ulica Jagiellońska w Chojnie, w związku  
z tym środki, które były zaplanowane na ten cel zostały inaczej rozdysponowane. Ponadto 
zostały wyprowadzone środki stanowiące wcześniej zaplanowane do realizacji np. przez ZSP 
nr 2 w Gryfinie o ponad 55 tysięcy zostały zawyżone wydatki w stosunku do harmonogramu 
realizacji projektu pn. „Nasze kompetencje – nasza przyszłość”, w związku z tym są one 
wyprowadzane. Są również zabezpieczone przez PCPR w Gryfinie środki na realizację 
projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego”. W zaproponowanej uchwale zostały 
również inaczej ukształtowane wielkości przychodów i rozchodów, ma to związek  
ze sporządzeniem sprawozdawczości finansowej, która Radzie zostanie przedłożona  
do przyjęcia, ale generalnie z dokumentacji wynika iż nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, 
która jest również odzwierciedlona w sprawozdaniach budżetowych wynosi 1 979 723,88 zł, 
natomiast tzw. wolne środki czyli kwota, która pozostaje z rozliczeń z lat ubiegłych  
na rachunku bankowym na koniec roku budżetowego stanowi kwotę 1 005 738,53 zł, 
rozchody pozostają bez zmian, ponieważ stanowią one kwotę rat kredytowych, jak również 
kapitał z wykupu obligacji. Natomiast w wyniku takiego ukształtowania przychodów to 
deficyt ulega obniżeniu i w chwili obecnej będzie wynosić 315 462,41 zł. Są to najważniejsze 
zmiany w zaproponowanym projekcie, w załącznikach zostały też ujęte aktualne wielkości 
głównie dotacji, które były zmieniane, inaczej ukształtowane lub też przyjmowane przez 
Zarząd Powiatu tak, żeby dokumentacja odzwierciedlała stan rzeczywisty. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

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

nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2014-2039 (druk nr 11/XXXV); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiana uchwały jest konsekwencją 
zmian zaproponowanych w budżecie powiatu na 2014 rok. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 31.03.2014 roku (druk nr 12/XXXV); 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Przewodniczący komisji Robert Pankratow powiedział, że wpłynęło zawiadomienie  
o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały nr XXXIV/255/2014 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych 
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do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 
gryfińskiego obowiązujących w roku 2014. Wątpliwości budzi zapis paragrafu 2 w/w aktu, 
zgodnie z którym opłaty wskazane w paragrafie 1 obowiązują w roku kalendarzowym 2014. 
Po analizie, Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z kancelarią prawną, przedstawia propozycję 
wyjaśnienia organu w postepowaniu nadzorczym, do której członkowie komisji nie wnieśli 
uwag (stanowi zał. nr 5 do protokołu). 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, od kiedy istnieje Społeczna Straż Rybacka Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
Sekretarz powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła 
zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej uchwałą Nr VII/69/99 z dnia 30 czerwca 
1999 r. zmienioną uchwałą Nr XVI/161/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 
2000 r., na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym. 
 
Radny Eugeniusz Stachera złożył wniosek: 
Czyją własnością, powiatu czy wspólnoty mieszkaniowej, jest droga, wjazd i miejsca 
parkingowe przy nieruchomości na ulicy Grunwaldzkiej 38 (blok mieszkalny)  
w Widuchowej? 
Pismo znak: BRZ.0012.3.50.2014 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.00 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Robert Pankratow 
 
 
 
 
 


