
PROTOKÓŁ NR 9/15
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 24.04.2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  13.00  i  trwało  do  14.00  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie.  W  posiedzeniu  udział  wzięło  3  członków  komisji,  Starosta
Gryfiński Wojciech Konarski,  Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Sekretarz
Powiatu Barbara Rawecka i Skarbnik Powiatu Izabela Świderek (lista obecności - zał. nr 1).
Posiedzenie  otworzył,  stwierdził  quorum  i  obrady  poprowadził  Przewodniczący  Komisji
Andrzej  Szelążek.  Głównym  tematem  posiedzenia  była  analiza  i  opiniowanie  projektów
uchwał na VI sesję Radę Powiatu w Gryfinie.

Ad.  2 Porządek obrad  9  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  został  przedstawiony,  stanowi  
zał. nr 2.

Ad. 3 Protokół nr 4/15 został przyjęty jednogłośnie (3za;0 przeciw; 0 wstrz. się).
Protokół nr 6/15 został przyjęty jednogłośnie (3za;0 przeciw; 0 wstrz. się).
Protokół nr 7/15 został przyjęty jednogłośnie (3za;0 przeciw; 0 wstrz. się).

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Andrzej  Szelążek  powiedział,  że  po  dokonaniu
ponownej  analizy  chciałby  raz  jeszcze  poddać  pod  głosowanie  zasadność  całej  skargi.  
W części  dotyczącej  „11.  Bezzwrotne zapomogi dla pracowników nie zostały wypłacone  
z powodu braku informacji o stanie środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
oraz  braku  odpowiedniego  udokumentowania  zdarzeń  losowych.  Obecnie  przepisy  jasno
precyzują takie sytuacje i sposób pozyskania zapomogi.”, pani Dyrektor stwierdziła, że nie
mogła  wypłacić  zapomóg,  ponieważ  nie  była  świadoma  jaki  jest  stan  konta  Funduszu
Socjalnego.  Dyrektor  jednostki  ma  w każdej  chwili  możliwość  zapoznania  się  ze  stanem
konta funduszu. Dlatego chciałby ten punkt poddać ponownie pod głosowanie.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Andrzej  Szelążek:  Kto  jest  za  uznaniem  skargi  
za zasadną w punkcie dotyczącym „11.  Bezzwrotne zapomogi dla pracowników nie zostały
wypłacone z powodu braku informacji o stanie środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz braku odpowiedniego udokumentowania zdarzeń losowych. Obecnie przepisy
jasno precyzują takie sytuacje i sposób pozyskania zapomogi.”?

W wyniku głosowania uznaje się  skargę  Organizacji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ
80”  przy  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Czarnowie  z  dnia  23  stycznia  2015  r.  
za zasadną w punkcie 11 uzasadnienia (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

Radny Rafał Mucha zaproponował przegłosować co do zasadności również punkt dotyczący
„7. Zakup łóżek ortopedycznych był  uzasadniony. Łóżka zostały wykorzystane na potrzeby
mieszkańców,  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.  Podnośniki  kąpielowe  nie  zostało  ujęte  
w  zakupach,  gdyż  nie  zostały  złożone  na  piśmie  przez  opiekunów.  Do  dyrektora  należy
ustalanie priorytetów zakupu.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek: Kto jest za uznaniem w punkcie 7,
iż zakup łóżek ortopedycznych jest uzasadniony przez dyrektora?
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W  wyniku  głosowania  większością  głosów  uznaje  się  zakup  łóżek  ortopedycznych  
za uzasadniony (2 za; 1 przeciw; 0 wstrz. się).

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Andrzej  Szelążek  powiedział,  że  chce  dokonać
reasumpcji  głosowania  nad  projektem  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Kto jest
za  uznaniem  skargi  Organizacji  Zakładowej  NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ  80”  przy  Domu
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie z dnia 23 stycznia 2015 r. na Dyrektora Domu
Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Czarnowie  za  zasadną  w  punkcie  11  uzasadnienia,  
w pozostałej części skargę uznaje się za niezasadną?

W wyniku głosowania komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały
(2 za; 0 przeciw; 1 wtrz. się).

1. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  
na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 4/VI);

W wyniku głosowania komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały
(2 za, 0 przeciw; 1 wstrz. się).

Posiedzenie opuścił radny R. Mucha (3-1=2).

Protokół  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  nr  8/15  został  przyjęty  jednogłośnie  (2  za;  
0 przeciw; 0 wstrz. się).

2. 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 2014 roku (druk nr 5/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  dotacji  
z  przeznaczeniem  na  realizowane  w  2015  roku  prace  konserwatorskie,
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru
zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 6/VI);

Starosta  Gryfińskie  Wojciech Konarski  powiedział,  że  do  zadań  publicznych powiatu  
o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W projekcie
uchwały udziela się dotacji w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane  
w 2015 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych  do  rejestru  zabytków położonych  na  obszarze  powiatu  gryfińskiego,  a  wykaz
podmiotów, którym przyznano dotację stanowi załącznik do uchwały.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  Gminie  Gryfino  (dot.  dofinansowania  obchodów  70.  rocznicy
osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej) (druk nr 7/VI);
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Gminie Banie (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk  
nr 8/VI);

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski  powiedział,  że projekty uchwał  od druku nr 8  
do  druku nr  14  dotyczą  dofinansowania  dla  bibliotek.  W budżecie  powiatu  na  rok  2015
zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł  na pomoc finansową  
dla  7  gmin:  Banie,  Cedynia,  Mieszkowice,  Moryń,  Stare  Czarnowo,  Trzcińsko-Zdrój  
i  Widuchowa,  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  bieżących  kosztów  działalności
gminnych  bibliotek.  Dofinansowanie  obejmować  będzie  zakup  i  uzupełnienie  zbiorów
bibliotecznych.  Sieć  bibliotek  znajdujących  się  na  terenie  województwa  zachodnio-
pomorskiego,  w  tym  biblioteka  w  Chojnie  i  w  Gryfinie,  są  pod  nadzorem  Książnicy
Zachodniopomorskiej. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Gminie Cedynia (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk
nr 9/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  Gminie  Mieszkowice  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych bibliotek)
(druk nr 10/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

8. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Gminie Moryń (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk nr
11/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

9. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  Gminie  Stare  Czarnowo  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych
bibliotek) (druk nr 12/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

10. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  Gminie  Trzcińsko-Zdrój  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych
bibliotek) (druk nr 13/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.
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11. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  Gminie  Widuchowa  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych  bibliotek)
(druk nr 14/VI);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

12. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Gminie Gryfino (dot. dofinansowania opracowania koncepcji budowy
drogi technologicznej Czepino–Żabnica) (druk nr 15/VI);

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski  w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym  
w m. Żabnica, związanymi z ruchem pojazdów ciężkich do zakładu produkcyjnego Spółki
„GRYFSKAND”, powstała koncepcja budowy drogi technologicznej, która odciąży istniejące
drogi powiatowe i gminne. Powiat, gmina Gryfino oraz Spółka „GRYFSKAND” wyraziły
wolę  wspólnego wykonania drogi technologicznej na działce gminnej.  Zadanie podzielone
będzie na etapy. W pierwszym etapie opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Koszt
całkowity  projektu  wynosi  14.022  zł  i  zostanie  sfinansowany  przez  powiat,  gminę  
oraz Spółkę „GRYFSKAND” w równych częściach. Pomoc finansowa powiatu wynosi kwotę
4.674 zł. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 16/VI);

Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  omówiła  zmiany  budżetu  powiatu  na  2015  rok,
zgodnie z uzasadnieniem do projektu. Wszystkie zaprezentowane zmiany z części opisowej
znajdują również swoje odzwierciedlenie w załącznikach do uchwały.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

14. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  
od początku roku do dnia 31.03.2015 r. (druk nr 17/VI);

Komisja zapoznała się.

Ad. 4  Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

- brak.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.00.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka
Przewodniczący Komisji

Andrzej Szelążek
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