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PROTOKÓŁ NR 54/14 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 23.09.2014 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził przewodniczący komisji Robert Pankratow. Głównym tematem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie oraz powołanie zespołu kontrolnego. 
   
Ad. 2 Porządek obrad 54 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 53/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Kazimierz Kaźmierczak. 
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak przedstawił informację dot. zdarzenia w dniu  
11 sierpnia br. samochód osobowy z przyczepą, na której znajdowały się dwa zbiorniki  
po 1000 litrów, dokonał rozlania płynu na drodze Marwice-Widuchowa, na odcinku około 
1 800 metrów wzdłuż pobocza drogi. Na odcinku tej drogi, w pobliżu znajdują się dwa 
obiekty: przepompownia wody w Widuchowej oraz oczyszczalnia ścieków. Po dokonaniu 
zgłoszenia, straż i policja zabezpieczyły teren, a ze względu na brak informacji o rozlanym 
płynie, droga została zamknięta.  
 
Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił, że w dniu 24 września br. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbędzie się posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Szczecinie w przedmiotowej sprawie. 
 
Posiedzenie opuścił  Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kazimierz Kaźmierczak. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2014 r. (druk nr 4/XXXIX);  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
(druk nr 5/XXXIX);  

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2014 r. (druk nr 6/XXXIX);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do projektu uchwały dołączony 
został materiał poglądowy dotyczący wykorzystania środków PFRON będących w dyspozycji 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych w 2014 r.; dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się w 2014 r.; dofinansowania przekazane na zaopatrzenie 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane 
osobom niepełnosprawnym; informacja dotycząca pilotażowego programu Aktywny 
Samorząd w 214 r.). W projekcie uchwały zawarte zostały przesunięcia niewykorzystanych 
środków w łącznej wysokości 41 722,48 zł na zadanie dot. zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Środki niewykorzystane 
pochodzą m.in. z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o możliwości zwrotu  
w związku z rezygnacją z odbywania stażu przez dwie osoby niepełnosprawne; 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pozostały środki 
z powodu rezygnacji z wycieczki Stowarzyszenia „Bądź Bliżej Nas” z Cedyni. Projekt 
uchwały został pozytywnie zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 
polityki bud żetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok 
(druk nr 7/XXXIX);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że to co zaproponował Zarząd w dużej 
części nie odbiega od dotychczasowych kierunków, proponuje utrzymanie dyscypliny 
finansowej, w celu oddłużenia się. W 2015 roku spłacana będzie ostatnia transza wykupu 
obligacji, które to raty rozpisane zostały tak, że największe spłaty przypadają jednorazowo  
na ostatni okres wykupu. Jeżeli chodzi o zadłużanie się to tylko i wyłącznie w sytuacji, gdyby 
do środków unijnych bądź innych środków zewnętrznych faktycznie był potrzebny wkład 
własny, a powiat nie byłby w stanie wygospodarować ich ze środków bieżących. Polityka 
finansowa związana jest również z tym, że na razie prawo nie zmienia się w tym zakresie,  
ale osoby pracujące zarówno w PUP, jak i w PCPR w znacznej części są zatrudnione  
w ramach obsługi projektów. Może przyjść taki moment, że jeżeli te projekty ustaną,  
bo zmieni się zasada finansowania, wówczas zajdzie konieczność w większym stopniu 
finansowania budżetów jednostek ze środków własnych powiatu. Z kolei jeżeli chodzi  
o inwestycje to Zarząd wskazuje tylko te największe, priorytetowe które są potrzebne  
i konieczne. Natomiast są oczywiście i takie przedsięwzięcia, które nie są wprost zaliczane  
do inwestycji, a które zdarzają się na drogach, typu remonty i modernizacje, i nie wymagają 
pozwoleń na budowę, a jedynie zgłoszenie. Jest to wykonywane w dużym zakresie. Wśród 
inwestycji wskazane jest zadanie pn. restauracja historycznego obiektu zabytkowego - 
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renowacja budynku w Trzcińsku-Zdroju (ul. Aleja Róź 1) wraz z rewitalizacją parku. 
Wniosek złożony przez stowarzyszenie prowadzące DPS, znajdował się na liście rezerwowej, 
obecnie przyszła informacja, że wniosek może zostać zrealizowany do końca września 2015 
roku. Są to obiekty powiatu, zatem warto skorzystać z dofinansowania w wysokości 80% 
zadania przy czym udział własny powiatu też jest niemały bo rzędu 560 000 zł i musi zostać 
zabezpieczone w budżecie. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli ze stanu 
zaawansowania realizacji zapisów umowy ze spółką, której zbyto udziały Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie w zakresie rozliczenia czynszu dzierżawnego na dzień 
01.09.2014 r.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow powołał zespół kontrolny  
do przeprowadzenia kontroli ze stanu zaawansowania realizacji zapisów umowy ze spółką, 
której zbyto udziały Szpitala Powiatowego w Gryfinie w zakresie rozliczenia czynszu 
dzierżawnego na dzień 01.09.2014 r., w składzie: 

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

 
 
Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
  
Radny Andrzej Szelążek złożył wniosek: 
dot. przebudowy części niebezpiecznego odcinka ul. Trakt Pyrzycki w Chojnie, w celu 
wybudowania chodnika dla pieszych. Wskazane miejsce jest o dużym natężeniu ruchu  
i nie posiada pobocza.  
Pismo znak: BRZ.0012.3.54.2014.DK 
 
  
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.40 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Robert Pankratow 
 
 
 


