
PROTOKÓŁ NR 11/15
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 25.05.2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  14.00  i  trwało  do  14.25  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 2 członków komisji, Przewodniczący
Rady  Powiatu  Roman  Michalski,  Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  i  Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka (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 VII sesję Radę Powiatu w Gryfinie.

Ad. 2 Porządek obrad 11 posiedzenia Komisji  Rewizyjnej  został  przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2.

Ad. 3 Protokół nr 5/15 został przyjęty jednogłośnie (2 za;0 przeciw; 0 wstrz. się).
Protokół nr 9/15 został przyjęty jednogłośnie (2 za;0 przeciw; 0 wstrz. się).
Protokół nr 10/15 został przyjęty jednogłośnie (2 za;0 przeciw; 0 wstrz. się).

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

1. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  
na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (druk nr 2/VII);

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka  powiedziała,  że  skarga  została  zbadana  przez
Komisję Budżetu i Gospodarki. Skarga dotyczyła tego, że pani skarżąca nie otrzymała na czas
odpowiedzi i w momencie skierowania pisma do Starostwa Powiatowego upłynęło 14 dni  
od złożenia przez skarżącą pisma do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. W tym samym
dniu  Dyrektor  PUP  w  Gryfinie  skierowała  odpowiedź  do  skarżącej.  Zatem  zarzut  
o  nieterminowym udzieleniu  odpowiedzi  nie  miał  podstaw.  Drugi  zarzut  dotyczył  tego,  
że skarżąca żądała dostarczenia pism, które widziała w postępowaniu prokuratorskim. Pisma
nie są własnością Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, a Urzędu Skarbowego i z tego też
powodu skarga w tym zakresie również  nie była zasadna. Komisja Budżetu i  Gospodarki
zarekomendowała uznać skargę za bezzasadną. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

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

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2014 (druk nr 3/VII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka  powiedziała,  że  z  ustawy  o  pomocy  społecznej  wynika,  że  organ  wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego przedstawia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu
ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  przygotowaną  w  oparciu  o  analizę  lokalnej  sytuacji
społecznej  i  demograficznej,  w  tym  w  szczególności  w  oparciu  o  infrastrukturę,  kadrę,
działanie organizacji pozarządowych i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.  
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W  tej  ocenie  należało  również  wyartykułować  jakie  potrzeby  nie  są  realizowane  
albo realizowane są w ograniczonym zakresie.

Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, jakie są oczekiwania PCPR co do wysokości zasobów
finansowych.  Czy  dyrektor  uważa,  że  środki  są  wystarczające  czy  być  może  więcej
należałoby przeznaczać na te cele? 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są w znacznej
mierze niedofinansowane, środki nie pochodzą z powiatu a z zewnątrz. Szczególnie jest to
widoczne  w  funkcjonowaniu  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o
Niepełnosprawności, którego budżet tylko w połowie zabezpiecza jego bieżącą działalność.
Na ten cel PCPR otrzymuje środki stałe, bez względu na wykazywane rzeczywiste potrzeby.
Stąd aby zapewnić płynność orzekania część wydatków pokrywana jest z budżetu PCPR.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zwiększenia  I  transzy
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. (druk nr 4/VII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka  powiedziała,  że  w  związku  z  realizacją  pilotażowego  programu  „Aktywny
samorząd” zachodzi potrzeba przyjęcia uzupełnienia I transzy  środków o kwotę 4 468,39 zł, 
na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie
Gryfińskim  w  2015  r.  Chodzi  o  zwiększenie  na  module  dotyczącym  kształcenia  osób
niepełnosprawnych (zwrot za czesne i pokrycie kosztów kształcenia). Zapotrzebowanie było
większe niż przyznane w I transzy środki stąd PCPR wnioskowało o brakujące środki.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna
Kołodziejska-Nowicka.

Ad. 4  Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski  powiedział,  że  do  Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie  wpłynęło  pismo  Dyrektora  Wydziału  Nadzoru  i  Kontroli  
(z  upoważnienia  Wojewody  Zachodniopomorskiego)  Zachodniopomorskiego  Urzędu
Wojewódzkiego  w  Szczecinie  z  dnia  28  kwietnia  2015  r.,  w  którym  poinformowano,  
iż  w dniu 22 kwietnia br. do tamtejszego urzędu wpłynęło pismo zawierające informację  
o możliwości naruszenia przez Pana Arkadiusza Łysika radnego Rady Powiatu w Gryfinie
zakazu  łączenia  mandatu  radnego  z  wykonywaniem  funkcji  ławnika.  W  związku  
z powyższym pismem Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli zwraca się do Rady Powiatu 
o zbadanie wskazanych okoliczności. W dniu 30 kwietnia zwrócił się do radnego A. Łysika 
z prośbą  o złożenie wyjaśnień. W odpowiedzi radny A. Łysik załączył  kserokopię  pisma  
i wyjaśnił, iż rezygnację z funkcji ławnika w formie pisemnej złożył w dniu 28 listopada 2014
r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ponieważ  to Gmina rekomendowała go
uchwałą  na  tę  funkcję,  z  informacją  do  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  i  Sądu
Rejonowego w Gryfinie, że rezygnuje on z funkcji ławnika. W tym czasie nastąpiła zmiana

2



osobowa na funkcji  Wójta Gminy Stare Czarnowo i Urząd Gminy nie ma takiego pisma.
Natomiast radny A. Łysik przedstawił kserokopię złożonego pisma potwierdzonego pieczęcią
wpływu  do  Urzędu  Gminy  Stare  Czarnowo  w  dniu  28  listopada  2014  r.  Dodatkowo
wyjaśniając  sprawę  Przewodniczący  Rady poprosił  o  opinię  prawną  w tej  sprawie  (radni
również  otrzymali).  Wykonywanie  określonych  funkcji  w  przypadku  ławnika  należy
interpretować, jako uczestnictwo w rozprawach i wykonywanie obowiązków przez ławnika
(posiedzenia rady ławniczej), a nie jedynie pozostawanie wpisanym na listę ławników. Radny
A.  Łysik  przez  cały  ten  okres  nie  pełnił  funkcji  ławnika  w  sądzie  tj.  nie  uczestniczył  
w rozprawach w charakterze ławnika. Najistotniejsze jest  to że radny przedstawił  pismo,  
w którym zrzeka się  wykonywania funkcji ławnika, które złożył  w Urzędzie Gminy Stare
Czarnowo. Przewodniczący zwrócił się  również z prośbą  o przekazanie treści pisma, które
wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego. Jednakże w odpowiedzi otrzymał, że nie mogą przesłać
tego  zawiadomienia,  ponieważ  złożone  jest  przez  osobę  prywatną.  Na  bazie  wszystkich
dokumentów i  złożonych  wyjaśnień  Przewodniczący  zaproponował  wszystkim komisjom,
żeby przegłosowały wspólne stanowisko w tej sprawie, które następnie zostanie przesłane  
do Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Andrzej Szelążek  powiedział, że po zapoznaniu się z całą dokumentacją
dot.  zbadania  okoliczności  odnoszących  się  do  ewentualnego  łączenia  funkcji  radnego  
i ławnika przez radnego Arkadiusza Łysika, (materiały stanowią  zał. nr 3) przewodniczący
zarządził  głosowanie.  Kto  uważa,  iż  do  naruszenia  zakazu  łączenia  funkcji  nie  doszło,  
a sprawa została wyjaśniona w wystarczający sposób?
Za - 2 osoby,
Przeciw - 0 osób,
Wstrzymało się - 0 osób.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała, iż z wyjaśnień złożonych przez radnego Arkadiusza
Łysika oraz ustalonych okoliczności wynika, że nie doszło do naruszenia zakazu łączenia
przez radnego funkcji, a sprawa została wyjaśniona w wystarczający sposób.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.25.

Protokół sporządziła po odsłuchaniu nagrania:

Dominika Konopnicka
Przewodniczący Komisji

Andrzej Szelążek
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