
PROTOKÓŁ NR 14/15
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 28.08.2015 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,  Wicestarosta  Gryfiński  Jerzy  Miler,  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 IX sesję Radę Powiatu w Gryfinie.

Ad. 2 Porządek obrad 14 posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  został  przedstawiony,  stanowi  
zał. nr 2.

Ad. 3 Protokół nr 12/15 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).
Protokół nr 13/15 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

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

1. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
(druk nr 4/IX);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Na  posiedzenie  przyszła  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.

2. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada
16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk  
nr 5/IX);

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna
Zawierucha przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie  opuściła  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Nadzoru
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.

Na  posiedzenie  przyszła  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie
Marianna Kołodziejska-Nowicka.
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3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady
Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia
zadań  i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  na  2015  r.  (druk  
nr 6/IX);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
nr  V/36/2015  z  dnia  26  marca  2015  r.  w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi
Gryfińskiemu na 2015 r.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

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

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu
2015 rok (druk nr 7/IX) II wersja;

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  powiedziała,  że projekt uchwały został  przekazany  
w II wersji. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w wysokości 100 000,00 zł z zadania 
z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej  Trzcińsko-Zdrój – Gogolice,  
na  odcinku  Trzcińsko-Zdrój  –  Antonowice”,  na  realizowaną  przez  powiat  inwestycję  
pn. „Rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. Środki te
mają  za  zadanie  zabezpieczyć  wydatki  niekwalifikowane  na  tym etapie.  Projekt  uchwały
włącza dochody,  które pochodzą m.in.  ze zbiórki  publicznej  jaką zorganizowała  Fundacja
działająca  przy  PGE  na  rzecz  wyposażenia  sali  polisensorycznej  dla  Domu  Pomocy
Społecznej  w  Nowym  Czarnowie.  Wydatki  stanowią  pochodną  włączanych  dochodów  
i zgodnie z uzasadnieniem są przesuwane na wniosek jednostek bądź wydziałów. W projekcie
uchwały zostały skorygowane przychody planowane do realizacji  w 2015 roku. Powodem
tego  jest  uchylenie  w  części  poprzedniej  uchwały  Rady  Powiatu  przez  Regionalną  Izbę
Obrachunkową właśnie w zakresie przychodów. Po pięciu latach wykazywania przez powiat
w identyczny sposób źródeł finansowania przychodów i rozchodów, które w ubiegłych latach
składały się w powiecie gryfińskim zazwyczaj jako nadwyżka osiągnięta w roku poprzednim 
i wolne środki. W chwili obecnej RIO stwierdziła, iż jednostka samorządu terytorialnego nie
posiada nadwyżki budżetowej z poprzednich lat z uwagi na interpretację, która mówi o tym,
iż  nadwyżka  byłaby  nadwyżką  wówczas  gdyby  od  początku  funkcjonowania  powiatu
skumulowany wynik był dodatni. Jest on ujemny z racji tego, że lata budżetowe do 2007 roku
kończyły się deficytami. W związku z tym w okresie od 2007 roku, to co wpływa dodatnio na
ten  ujemny  skumulowany  wynik,  jeszcze  nie  jest  w  stanie  wyprowadzić  go  na  zero.
Oczywiście jest to obrazowane sprawozdaniami finansowymi. W tym zakresie RIO wysnuła
zarzuty, a na swoim posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. uchyliła uchwałę budżetową w części
dot. źródeł przychodów. W poprzedniej uchwale przychody były rozbite na dwie pozycje –
nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, a w chwili obecnej przychody są sumą tych dwóch
pozycji i stanowią kwotę 1 967 533,59 zł. W całości wykazywane są w pozycji wolne środki.
Deficyt  pozostał  bez  zmian,  w  kwocie  97  533,59  zł  i  zostanie  pokryty  przychodami
pochodzącymi z wolnych środków.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.
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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 8/IX);

Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  powiedziała,  że  zmiana  wieloletniej  prognozy
finansowej jest również konsekwencją działań Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z uwagi  
na zakwestionowanie sposobu zdefiniowania przychodów, które muszą być zgodne zarówno
w uchwale budżetowej, jak i w wieloletniej  prognozie finansowej. Na swoim posiedzeniu  
w dniu  29  lipca  br.  RIO uchyliła  w całości  wieloletnią  prognozę  finansową uchwaloną  
w czerwcu przez Radę Powiatu. Przedłożony obecnie projekt uchwały różni się nieznacznie
od  poprzedniego,  za  wyjątkiem  dostosowania  przychodów  do  kwoty  stanowiącej  sumę
wcześniej  wskazywanych  kwot.  Są  to  obecnie  wolne  środki  stanowiące  1 967 533,59  zł.
Ponadto  w  załączniku  nr  1  dostosowuje  się  wielkość  dochodów  i  wydatków  
do wprowadzanych zmian w uchwale budżetowej.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  określenia  kierunków
polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok
(druk nr 9/IX);

Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek  powiedziała,  że  przedstawiony  projekt  uchwały
podyktowany jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej
Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, które zostały wskazane w 3 paragrafie. Oczywiście nie są
to jedyne działania jakie będą podejmowane w 2016 roku. Realizacja niektórych zadań jest
uwarunkowana od pozyskania środków zewnętrznych.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

7. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  
od początku roku do dnia 30.06.2015 r. (druk nr 10/IX);

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski.

Ad. 5  Propozycje do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016.

Przewodniczący komisji  Andrzej  Szelążek  złożył  wniosek do projektu  budżetu  Powiatu
Gryfińskiego na 2016 rok dot. naprawy gruntowej drogi powiatowej na odcinku Boguszczyn-
Jelenin ze względu na jej zły stan techniczny. 
Pismo znak: BRZ.0012.3.14.2015

Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Przewodniczący  rady Roman Michalski  poinformował,  że  Komisja  Spraw Społecznych
zaproponowała  wspólne  posiedzenie  komisji  stałych  w  zakresie  zadań  realizowanych  
na  drogach  powiatowych.  Drugim  tematem  do  dyskusji  proponuje  wyniki  egzaminu
maturalnego.
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Radny  Rafał  Mucha zapytał,  odnośnie  budowy drogi  powiatowej  Gryfino-Linie.  Radny
powiedział,  że  kilka  miesięcy  temu  był  obecny  na  objeździe  z  pracownikami  Wydziału
Zarządzanie Drogami i zgłaszał kwestię krzaków zachodzących na drogę, przy czym przyjął
sugestię  naczelnika,  żeby  poczekać  kiedy  spadną  liście.  Wówczas  wycinka  wykonana
zostanie niższym kosztem dla powiatu. Na pewno przyniosłoby to skutki w kolejnym sezonie.
Radny  poprosił,  żeby  jesienią  nie  zaniedbać  tego  zadania.  Z  bieżących  rzeczy  zapytał,  
czy powiat zamierza kontynuować wycinanie topoli? Prace są bez kosztowe dla powiatu,  
bo  wykonawca  zabiera  pozyskany  materiał.  Sporo  topoli  zostało  wyciętych,  szczególnie  
w Chwarstnicy i Sobieradzu. Jednak patrząc od Chwarstnicy w stronę Linii to jeszcze jest ich
wiele,  a część z nich stanowi zagrożenie.  Drzewa te w pewnym wieku robią się kruche,  
a ciężkie gałęzie wiszące nad drogą robią się niebezpieczne. W związku z tym poprosił o ich
weryfikację. Radny zapytał o węzeł ulic Kolejowej i 9 Maja.

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek złożył wniosek dot. odkrzaczenia pobocza drogi
powiatowej  Chojna-Brwice-Narost-Białęgi ze względu na rozpoczynający się rok szkolny  
i poruszające się tą drogą autobusy szkolne.
Pismo znak: BRZ.0012.3.14.2015

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział,  że powiat  w swoich priorytetach ma
zapisane zarówno w obecnym budżecie, jak i w kolejnym już przygotowywanym, że należy
zwrócić  uwagę  na  bezpieczeństwo  na  drogach,  na  których  odbywa  się  przewóz  dzieci  
do szkół, oczywiście w kategoriach bieżącego utrzymania,  jak i  inwestowania. Z wycinką
drzew jest o tyle gorzej, że są procedury występowania o pozwolenie na wycinkę. Istnieje
dokument,  w  którym  zostały  obrane  priorytetowe  zadania  do  wykonania  na  drogach
powiatowych.  Z  tym  dokumentem  należy  się  zapoznać,  zaktualizować  go  i  Rada  będzie
musiała  podjąć  decyzję,  czy  zadania  będą  kontynuowane  czy też  zostaną  zaproponowane
zmiany. Generalnie wszystkie inwestycje drogowe są drogie, stąd należy ustalić jakie zadania
są priorytetowe. Czy w przyszłym roku priorytetem do wykonania będą faktycznie zadania
drogowe?  Czy  może  jednak  sprawa  budowy szpitala?  Samorząd  jako  podmiot  publiczny
ogłasza swoje plany rozwoju w danym kierunku a w tym czasie podmioty prywatne zaczynają
podejmować działania w takim samym kierunku. A powinno być tak, jak w każdej firmie,  
że strategia jest chroniona. Jeżeli chodzi o drogi to powiat stawia na drogę Gryfino-Linie lecz
może nie w całości. Przy czym należałoby trochę przewartościować priorytety. Ze względu na
to, że powiat jest w SOM (Szczeciński Obszar Metropolitalny) i po domówieniu się z gminą
Stare  Czarnowo,  zostanie  złożony  wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach  programu
„Schetynówka”  na  część  drogi  Gryfino-Linie,  w mieście  czyli  odcinek Armii  Krajowej  -
rondo,  fragment  Asnyka  (skrzyżowanie),  następnie  9  Maja,  łącznie  z  doprojektowaniem
odcinka  wcześniej  nieuwzględnionego.  Łączny  szacowany  koszt  zadania  to  8  milionów
złotych, przy czym ze „Schetynówki” można byłoby pozyskać 3 miliony złotych. Prowadzone
są rozmowy z gminą Gryfino o współfinansowaniu zadania. Zarząd będzie chciał dać sobie
możliwość zaciągnięcia kredytu na wykonanie w całości tego zadania. Sprawa zaczyna się
jednak  komplikować.  Ostatnio  Trybunał  Konstytucyjny  orzekł  w  sprawie  dot.  drogi  S3.
Gmina  Stare  Czarnowo  podejmie  teraz  uchwałę  o  tym,  że  droga  ta  zostanie  zaliczona  
do kategorii dróg wojewódzkich. Jest to odcinek 11 kilometrów. Dzisiaj jest już informacja,
że ruszyły procedury, że sejmik wojewódzki wskazał dwie drogi, które po podjęciu uchwały
stałyby się drogami powiatowymi. Z jednej strony jest to dobre, a z drugiej stanowi problem,
ponieważ  wskazane  zostały  drogi  w  dosyć  kiepskim  stanie.  Sprawa  będzie  wyjaśniana,
ponieważ  zdaniem Zarządu  nie  została  zastosowana  zasada  proporcjonalności.  Powiatowi
zostaną  zaproponowane  do  przejęcia  drogi  wojewódzkie  długości  40  kilometrów.  Zatem
uwzględniając tę zasadę powiat powinien przekazać gminie proporcjonalną ilość kilometrów
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dróg  powiatowych.  Być  może  uda  się  uporządkować  sprawy ulic,  które  de  facto  nie  są
powiatowymi, a wówczas będzie można zająć się przejezdnością zgłaszanych dróg. 

Radny Rafał Mucha zapytał,  o drogę Sobieradz-Dżenin, która ma nierówną nawierzchnię
asfaltową.  Czy  analizowano  jej  stan,  żeby  móc  uniknąć  na  przyszłość  takich  lasowych
zdarzeń (potrącenie rowerzysty)? Na początku i na końcu tego odcinka są zakręty, a pobocza
zarośnięte utrudniają widoczność na drodze.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że droga jaka jest, taka jest. Droga jest
na  bieżąco  utrzymywana,  natomiast  z  pozyskanego  frezu  podejmowane  są  działania
utwardzania  pobyczy.  Wypadek,  który  miał  miejsce  był  z  udziałem  pijanego  rowerzysty.
Sprawa badana jest przez policję.

Radny  Rafał  Mucha powiedział,  żeby  rozważyć  możliwość  kontynuowania  programu
przycinania poboczy bo na pewno jest taka potrzeba w kontekście zbliżającej się zimy -  
żeby woda swobodnie odpływała z asfaltu i nie degradowała nawierzchni dróg.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  dodał,  że  taka  też  była  deklaracja  Wydziału
Zarządzania Drogami. To, co należało zrobić na zakrętach to zostało już zrobione, a reszta  
zostanie wykonana w odpowiednim czasie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka
Przewodniczący Komisji

Andrzej Szelążek
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