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PROTOKÓŁ NR 12/15 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 22.06.2015 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 2 członków komisji, Przewodniczący 
Rady Powiatu Roman Michalski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu 
Izabela Świderek i naczelnicy (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 VIII sesję Radę Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 11/15 został przyjęty jednogłośnie (2 za;0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania minimalnej stawki 
wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej 
(druk nr 2/VIII); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wystąpiła  
z wnioskiem o wyrażenie zgody do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego dla nauczycieli wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami 
samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym 
podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto organ prowadzący 
może upoważnić dyrektora szkoły, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach 
ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego dla nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Chojna (druk nr 3/VIII); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Centrum Kultury w Chojnie złożyło wniosek, do projektu budżetu na 2015 
rok, o wsparcie finansowe realizacji zadania pn. Dni Integracji. Impreza ma wieloletnią 
tradycję, w tym roku odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia. Całkowity koszt zadania wynosi 
ok. 34 tys. zł. Pragnąc włączyć się do realizacji tego przedsięwzięcia Zarząd Powiatu  
w Gryfinie wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
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finansowej Gminie Chojna w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania  
w zakresie kultury. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna (dot. przekazania kostki 
brukowej) (druk nr 4/VIII); 

 
 Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  
z przebudową ulicy Jagiellońskiej w Chojnie pozyskano materiał rozbiórkowy w postaci 
kostki brukowej oraz destruktu bitumicznego. Gmina Chojna zwróciła się o nieodpłatne 
przekazanie destruktu bitumicznego i kostki kamiennej na potrzeby własne oraz kostki 
brukowej dla zainteresowanych sołectw z terenu gminy (zgodnie z uzasadnieniem  
do uchwały). 
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek zapytał, co z osobami, które składały wnioski,  
że są zainteresowane kupnem takich płyt i kostki. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że w przypadku takiego wnioski Zarząd Powiatu podjął decyzję o sprzedaży jedynie kostki 
brukowej, ponieważ płyty były połamane i nie nadawały się do sprzedaży.  
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że wie że masa frezowana jest 
przeznaczana na powiatowe drogi. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że była to 
podbudowa. 
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek zapytał, o podbudowę. Droga powiatowa  
w kierunku Jelenina, zaraz jak kończy się lotnisko po lewej stronie, biegnie przez teren 
leśnictwa. Droga ta wymaga remontu, a nie jest ujęta w żadnych planach. Ze względu na jej 
położenie, niedaleko od inwestycji drogowej w Chojnie, przewoźnicy mieliby blisko  
na dostarczenie materiału. Raz na 50 lat można byłoby poprawić fragmenty dróg, które są  
w strasznym stanie. Jeżeli nie będą przeznaczane środki na utrzymanie takich dróg to lepiej je 
przekazać komuś. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że muszą być chętni do takiego 
przejęcia. 
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że nie będzie chętnych do przejęcia 
jeżeli powiat nie wyjdzie z taką inicjatywą. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zostały złożone wnioski na niektóre 
drogi tak, jak w Mieszkowicach, które wyraziły chęć na przejęcie jednej z dróg. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że nie 
wszystkie nadleśnictwa są zainteresowane przejmowaniem dróg, natomiast z pewnością są 
zainteresowane ich wykorzystywaniem.  
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że jak droga idzie przez środek 
leśnictwa to nie ma sposobu, żeby jej nie używać. Jedyny wywóz pozyskanego drewna jest 
właśnie tą drogą. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że na etapie przetargu było już wiadomo dokąd będzie wożona podbudowa. Natomiast 
nadleśnictwa tak, jak kopalnie mogą wykorzystywać drogi powiatowe, ale też powinny je 
utrzymywać. Na przykład kopalnia w Chełmie użytkuje drogę powiatową, ale wielokrotnie 
prowadziła tam już przycinkę krzaków i uzupełnienie poboczy, poczuwając się do takiego 
obowiązku.  
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że powinno to wynikać  
ze stosownych porozumień między stronami. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że trzeba zaproponować nadleśnictwu 
współpracę i porozumienie co do wspomnianej drogi. 
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że jest to droga gruntowa. 
Niedaleko jest prowadzona inwestycja, więc naprawa tej drogi odbyłaby się tanim kosztem. 
 
Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Szelążka  
dot. naprawy gruntowej drogi powiatowej Boguszczyn-Jelenin-Narost ze względu na jej zły 
stan techniczny.  
Pismo znak: BRZ.0012.3.12.2015 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma.  
Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (2+1=3). 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2015 rok (druk nr 5/VIII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały został przekazany  
radnym w II wersji. Inwestycja dotycząca obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
Zdroju, zgodnie z zawartą umową, będzie finansowana przez Powiat Gryfiński i w związku z 
tym należy zmienić charakter środków pierwotnie zaplanowanych jako dotacja dla 
stowarzyszenia. Teraz środki w całości przechodzą na wydatki przypisane Wydziałowi 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Natomiast druga zmiana dotyczy 
finansowania zadania związanego z dostosowaniem budynku przy ul. Szczecińskiej  
w Gryfinie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Do kwoty 250 000 zł 
zostaje dobezpieczona kwota 120 000 zł pochodząca z zadania w Trzcińsku-Zdroju. 
Zaplanowane finansowanie było zbyt duże w stosunku do zawartych umów.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uzupełnił, dlaczego w takim trybie przedstawiona 
została II wersja projektu uchwały. Po tym jak został przesłany projekt w I wersji, Zarząd 
dokonał otwarcia ofert w przetargu na dostosowanie budynku przy ulicy Szczecińskiej  
na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Okazało się że zabezpieczona w budżecie kwota 
250 000 zł nie jest wystarczająca. Najtańsza oferta opiewała na 370 000 zł. W związku  
z tym, że przetarg należy rozstrzygnąć i mając na uwadze planowaną przerwą w obradach 
Rady w okresie lipiec-sierpień, została zaproponowana zmiana polegająca na pomniejszeniu 
środków zaplanowanych na zadanie w Trzcińsku-Zdrój, gdzie kwota w wyniku przetargu 
okazała się zbyt wysoka i powiat na razie nie potrzebuje wkładu własnego w zaplanowanej 
wysokości. Przeniesie jeszcze w tym roku Warsztatów Terapii Zajęciowej do nowej 
lokalizacji da możliwość uruchomienia również Zakładu Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że na podstawie bilansu z wykonania budżetu 
za 2014 r. koryguje się planowane kwoty przychodów. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 
wynosi 1 652 071,18 zł, wolne środki 315 462,41 zł. W związku z ww. zmianami deficyt 
budżetu wynosi 97 533,59 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki 
budżetu z lat ubiegłych. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, o „ugodę z firmą Energa Invest SA z siedzibą w Gdańsku, 
prawnym następcą firmy Iberdrola Energia Odnawialna Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 
zgodnie z którą firma zapłaci powiatowi zryczałtowane odszkodowanie w kwocie 400 000,00 
zł, w związku z korzystaniem z drogi powiatowej Nr 1351Z Gardno-Pyrzyce na potrzeby 
budowy farmy wiatrowej”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, iż w momencie rozpoczęcia planów 
inwestycji związanej z budową wiatraków, powiat zawarł z firmą porozumienie. Przy 
budowie będą wykorzystywane pojazdy ponadnormatywne. Z chwilą rozpoczęcia budowy 
firma wniesie do budżetu powiatu środki w wysokości 400 000 zł, które po zakończeniu przez 
nią inwestycji zostaną przez powiat przeznaczone na naprawę tejże drogi. Kwota była 
szacowana, a środki zostaną skonsumowane na naprawę po zakończeniu tejże inwestycji. 
Środki nie pokryją w całości remontu, więc na to zadanie będą poszukiwane również inne 
źródła finansowe. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał, o przebudowę drogi powiatowej Gryfino-Linie, na którą 
dokonano zmniejszenie o 204 000 zł. Jakie są szanse na to, że w całości zostanie ta droga 
naprawiona? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to bardzo długa droga. 
Dokumentacja przygotowana jest na całość. W tym roku zaplanowana była kwota 1 500 000 
zł, za które powiat chciał wykonać rondo. Zaplanowane było zajęcie się odcinkiem 
znajdującym się w mieście – częścią Armii Krajowej i ronda, które ma powstać na rozjeździe 
ulicy 9 Maja i dalej w Armii Krajowej. Natomiast po rozmowach z gminą Gryfino powiat 
ogranicza i też wycofuje się z takiej realizacji ze względu na plany gminy wprowadzenia 
szybkiego tramwaju na ulicy Kolejowej. Bez względu na plany powiat jednak widzi potrzebę 
realizacji tego ciągu jezdni i zostało ustalone, że na inwestycję dot. ulicy Pomorskiej, 9 Maja, 
ronda i ulicy Armii Krajowej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze Schetynówki.  
W tym momencie powiat nie chce realizować tej inwestycji z tego względu, że to zadanie 
powinno znaleźć dofinansowanie w Schetynówce. Powiat oficjalnie wystąpił do gminy 
Gryfino o zabezpieczenie kwoty 750 000 zł na realizację tego zadania. 
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Radny Rafał Mucha powiedział, że jest to oczywiście problem rozwiązania układu 
komunikacyjnego, choć droga jest przejezdna a stan techniczny nawierzchni przyzwoity (dot. 
Armii Krajowej do przejazdu kolejowego), ale myśli o odcinkach które zaczynają „znikać  
w oczach”. Wyjeżdżając poza Gryfino tych odcinków jest więcej, przed Wirowem, przed 
Chwarstnicą i dalej są miejsca, które są bardzo popękane.  
 
Zapytanie radnego Rafała Muchy  
Czy projekt przebudowy drogi powiatowej Gryfino-Linie zakłada całkowite zerwanie 
nawierzchni i jej wymianę? Kiedy rozpoczną się prace na ww. drodze? 
Pismo znak: BRZ.0012.3.12.2015 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że odpowiedź w formie pisemnej 
zostanie udzielona przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami. 
 
Radny Rafał Mucha powiedział, że pojawiła się informacja, że zostanie zmniejszony plan 
budowy/rozbudowy budynku przy ulicy Łużyckiej 82 – I etap, a z drugiej strony Zarząd 
Powiatu podpisał już chyba umowę na projekt na adaptacje na potrzeby Powiatowego Urzędu 
Pracy. Jak się mają spawy dotyczące tego budynku? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na inwestycję zaplanowana była 
kwota 1 milion złotych w budżecie. Wcześniej opracowany projekt dotyczył budowy nowego 
budynku i wykorzystania części istniejącego skrzydła. W wyniku połączenia szkoły  
i przeniesienia jej siedziby do Nowego Czarnowa pozostał budynek na ulicy Łużyckiej. 
Budynek jest trwale połączony z częścią mieszkalną, więc nie chcąc naruszać spraw 
mieszkaniowych trzech rodzin, lepiej dokonać adaptacji istniejącego budynku szkoły wraz  
z rozebraniem wąskiego odcinka i przygotowaniem do remontu części wspólnej. Stąd też 
zmiany. Chciałby żeby wykonanie znalazło się w 2016 roku natomiast należy zawsze patrzeć 
na możliwości finansowe budżetu powiatu. Inwestycja może zostać rozłożona na etapy, 
ponieważ główny wysiłek finansowy zostanie położony na sprawy szpitala. To jest priorytet. 
Po pierwsze w tym roku należy uzyskać pozwolenie na budowę, w tym minimalnym zakresie 
pierwszy etap to koszt ok. 4 200 000 zł. Przy czym współudziałowiec złożył zobowiązanie  
na budowę inwestycji na kwotę 2 300 000 zł, w tym mieściłaby się dokumentacja, a pozostała 
kwota byłaby do podziału proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Należy się zastanowić 
czy całość inwestycji nie przenieść na Dom Lekarski S.A. przy pilnowaniu obowiązku 
zachowania 10 % udziałów przez powiat. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2015-2039 (druk nr 6/VIII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że wieloletnia prognoza finansowa musi 
wykazywać zgodność z uchwałą budżetową w zakresie wyniku rocznego i źródeł jego 
finansowania. W związku ze zmianami omówionymi przy uchwale budżetowej nastąpiła 
konieczność dostosowania wielkości ekonomicznych, w załączniku numer 1 do danych, które 
będą wynikały z budżetu po uchwalonych przez Radę zmianach. W załączniku nr 2 zostały 
doprecyzowane objaśnienia, które stanowią o tym jakie wielkości i w jakich okresach 
wpływają na budowę prognozy do roku 2039. Natomiast załącznik nr 3 obrazuje wykaz 
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przedsięwzięć zarówno o charakterze zadań bieżących, jak też majątkowych, gdzie zostały 
doprecyzowane terminy realizacji bądź też łączne nakłady. Ponadto wprowadzono nowe 
zadania m.in. projekt z udziałem środków zewnętrznych realizowany przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie pn. „Od praktyki do pracy 2” w ramach programu Erasmus+. 
Natomiast niektóre zadania zostały z dokumentu wyłączone m.in. projekt z udziałem 
Środków Norweskich planowany do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie. Środki zostały przesunięte na działalność bieżącą jednostki.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 7/VIII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z zapisem ustawy o finansach 
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie  
do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w imieniu członków Zarządu 
Powiatu chciał podziękować członkom Komisji Rewizyjnej za pozytywną opinię.  
Jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania to w międzyczasie  
Zarząd wystąpił o sprostowanie, a inicjatorem była pani Skarbnik. Ogólnie opinia była 
pozytywna, ale zawierała uwagi, które nie powinny mieć miejsca. Po wniesieniu odwołania 
RIO uwzględniło je i wykreśliło wskazane wcześniej uwagi (zał. nr 3 – uchwała Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XII.126.2015 z dnia 25 maja 2015 r.).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 8/VIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  
Nr CXXXV.251.2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (zał. nr 4). 
 
Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o sprawdzenie wykonanych prac wymienionych  
w odpowiedzi na interpelacją nr 21/15 z dnia 28 maja 2015  r. dotyczących  wykaszania 
poboczy na drodze powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie oraz odkrzaczania poboczy  
na odcinku leśnym, tj. od przejazdu  kolejowego do m. Osuch.  
Pismo znak: BRZ.0012.3.12.2015 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat stara się. Plany są zawsze 
ambitne natomiast w realizacji niektóre rzeczy okazują się niedoszacowane. We wrześniu 
zostaną przygotowane zmiany do budżetu powiatu na 2015 r. Niestety niż demograficzny  
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i trudne do oszacowania awanse zawodowe nauczycieli, nie zawsze mają swoje 
odzwierciedlenie w subwencji oświatowej. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego 
nie osiąga pułapu wskaźnika 1 dot. nauczycieli dyplomowanych. Okazuje się że powiat 
będzie musiał dofinansować budżety szkół. Jest na to rezerwa aczkolwiek nie zaspokoi  
w całości potrzeb. Czasami muszą zostać ograniczone zadania inwestycyjne. Rok był  
na pewno trudny ze względu na konieczność jednorazowego spłacenia zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych obligacji. Inwestycja drogowa w Trzcińsku-Zdroju jest zagrożona. Prowadzone 
są rozmowy z partnerem Domem Lekarskim S.A. w zakresie realizacji umowy, co do zakupu 
sprzętu i rozpoczęcia inwestycji budowy szpitala. Odnosząc się do spraw bieżących 
poinformował, iż został wskazany przez starostów konwentu do zespołu powołanego przez 
wojewodę do opracowania mapy zdrowotnej województwa. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek powołał zespół  
do przeprowadzenia kontroli delegacji a także wykorzystanie urlopu Starosty Gryfińskiego  
za 2014 rok, w składzie: 

1. Radny Rafał Mucha jako przewodniczący zespołu, 
2. Radny Tadeusz Ruchniak jako członek zespołu,  
3. Radny Andrzej Szelążek jako członek zespołu. 

  
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00. 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Andrzej Szelążek 


