
 PROTOKÓŁ NR 17/15
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 21.12.2015 r.

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz.  14.00  i  trwało  do  14.40  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego  w  Gryfinie.  W  posiedzeniu  udział  wzięło  3  członków  komisji,  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 XIII sesję
Radę Powiatu w Gryfinie.

Ad. 2 Porządek obrad 17 posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  został  przedstawiony,  stanowi  
zał. nr 2.

Ad. 3 Protokół nr 16/15 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

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

1. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  szczegółowych  zasad  
i  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  spłaty  należności
pieniężnych,  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Powiatowi  
lub  jego  jednostkom  organizacyjnym  oraz  wskazania  organu  uprawnionego
(druk nr 6/XIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek  powiedziała,  że w chwili obecnej obowiązującą jest
uchwała podjęta w 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,  mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Powiatowi. Jednakże zostały zauważone jej pewne niedociągnięcia, które wy-
nikają głównie z tego, że niespłacone w terminie należności cywilnoprawne podlegają trybo-
wi  egzekucyjnemu.  Zdarza  się  często,  że  zobowiązany  do  zapłaty  jest  trudny  
do zidentyfikowania pod względem miejsca zamieszkania. Zatem kwestia umarzania została
doprecyzowana. Generalnie uchwała ma charakter doprecyzowujący istniejące rozwiązania.
Uchwała podlegała opiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
który wskazał do poprawy dwa obszary. Uzupełnienie dokumentacji jaką należałoby żądać  
od  podmiotu  będącego  przedsiębiorcą  w  przypadku  wystąpienia  pomocy  publicznej  
de minimis, a druga uwaga dotyczyła okresu obowiązywania uchwały. Rozporządzenie Komi-
sji Europejskiej jest ważne do 2021 roku, tak też powinien zostać zawężony czas obowiązy-
wania uchwały. W paragrafie 10 został zawarty cały zapis o pomocy de minimis. Druga wpro-
wadzona zmiana polega na tym, iż poprzednia uchwała nakazywała Zarządowi Powiatu co
kwartał  przedstawianie  Radzie  sprawozdań  z  dokonanych  umorzeń  
i  udzielonych  ulg.  W  lipcu  br.  Wojewoda  Dolnośląski  w  rozstrzygnięciu  wskazał,  
iż obowiązek składania sprawozdań przez Zarząd Radzie nie wynika z żadnych rozwiązań
prawnych i jest wykroczeniem poza kompetencje przyznane ustawowo Radzie. Zapis został
uznany za niezgodny z obowiązującymi przepisami. Z tego względu projekt uchwały nie za-
wiera zobowiązania kierowanego do Zarządu, co do raportowania z dokonanych umorzeń.
Przedstawione zastrzeżenia zostały uwzględnione w uchwale.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2015 rok (druk nr 7/XIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały został przedłożony  
w II wersji, gdzie zostały zabezpieczone środki z tytułu zwrotu części subwencji uznanej  
za nienależnie pobraną w kwocie 6 000 zł. Jest to konsekwencją przeprowadzonej kontroli
przez Urząd Kontroli Skarbowej z naliczania subwencji oświatowej. W wyniku postępowania
kontrolnego  stwierdzono,  iż  uczeń  ZSS  kończąc  jeden  etap  edukacji  i  przystępując  
do drugiego w tej samej jednostce, miał wydane orzeczenie czasowe, które utraciło swoją
ważność. Rodzice ucznia powinni byli wystąpić o ponowne orzeczenie dla dziecka. Szkoła
wiedząc, iż uczeń będzie kontynuował edukację włączyła dane dotyczące niepełnosprawności
tego ucznia w SIO w momencie kiedy poprzednie orzeczenie wygasło, a nowe jeszcze nie
zostało  wydane.  Oczywiście  uczeń  kontynuuje  naukę,  a  orzeczenie  zostało  dostarczone,
natomiast  na czas przekazywania  informacji  z  SIO na rzecz  Ministerstwa te  dane zostały
włączone nieprawnie. Powiat kierował do Ministerstwa pisma wskazując, iż w tym samym
czasie  pomyłka  nastąpiła  również  w  drugą  stronę,  że  subwencja  nie  została  naliczona  
na  kwotę  ponad  25  tysięcy  złotych.  Jednak  Ministerstwo  tego  nie  uwzględniło,  
nie skompensowało kwot i wydało decyzję o rygorze natychmiastowej wykonalności. Stąd  
II  wersja  projektu  uchwały.  Poza  tym  uchwała  doprecyzowuje  plany  finansowe
poszczególnych  jednostek  do  potrzeb  i  dokonuje  korekty  wydatków  wykonanych  
do  planowanych.  Wszystkie  zmiany  zostały  również  przedstawione  w  załącznikach  
do uchwały.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

3. 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/XIII); 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały stanowi dostosowanie
kwot do zawartych w uchwale budżetowej. Załącznik nr 3, który zawiera przedsięwzięcia  
o charakterze bieżącym i wieloletnim, został dostosowany do czasu trwania poszczególnych
zadań  i  nakładów,  zostały  usunięte  zadania  już  zrealizowane  bądź  wprowadzone  nowe
zadania. W związku z zakończeniem roku budżetowego uchwała ma charakter czyszczący.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Na posiedzenie przyszła Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk 
nr 2/XIII);

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  powiedziała,  że w wyniku zrzeczenia się mandatu
radnego przez Pana Jerzego Milera w dniu 27 listopada 2015 r. następuje uzupełnienie składu
Rady  Powiatu  w  Gryfinie,  a  także  składu  Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń
Nadzwyczajnych  i  Administracji  Zespolonej.  Przedstawiony  projekt  uchwały  mówi  
o wyborze Pana Romana Rataja na członka komisji, który wyraził zgodę.
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  uchwały  
nr II/14/2014 Rady Powiatu  w Gryfinie  z  dnia  18  grudnia 2014 r.  w sprawie
ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XIII);

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku ze zmianą od 1 stycznia
2016 r.  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  które  będzie  wynosiło  1850,00  zł.  Gdyby
została  dotychczasowa  uchwała  powodowałaby  możliwość  przekroczenia  określonej
dopuszczalnej stawki. Stąd propozycja zmiany procentowej stawek, co spowoduje że diety
pozostaną prawie takie same. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu
będącemu  radnym  zostanie  zmniejszona  dieta  o  2,5  zł  od  dotychczasowej,  Zastępcy
przewodniczącego  Rady  Powiatu  oraz  przewodniczącemu  stałej  komisji  Rady  Powiatu  –
zwiększa się o 14 zł,  Radnemu będącemu członkiem Komisji  Rewizyjnej  – zwiększa się  
o 6 zł, pozostałym radnym zwiększa się o 1 zł. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  
na  oddanie  w  najem  w  trybie  bezprzetargowym na  czas  oznaczony  dłuższy  
niż  3  lata  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Gryfińskiego,
położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  3  m.  Moryń,  gmina  Moryń  (druk  
nr 4/XIII);

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka  powiedziała, że  Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej  w Moryniu”.  Zarząd zatwierdził  wyniki konkursu na realizację
powyższego  zadania,  przyznając  jego  wykonanie  Zgromadzeniu  Sióstr  Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie. Realizacja zadania prowadzona
będzie  przez  Zgromadzenie  na  nieruchomościach  stanowiących  własność  Powiatu
Gryfińskiego,  tj.  w  budynkach  dotychczasowego  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Moryniu.
Wobec  powyższego,  zachodzi  potrzeba  oddania  Zgromadzeniu  w  najem  w  trybie
bezprzetargowym przedmiotowych  nieruchomości,  na  czas  prowadzenia  zadania  od  dnia  
01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

7. 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  2015r.  (druk  
nr 5/XIII);

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że projekt uchwały zawiera propozycje
zmniejszenia wydatków w łącznej wysokości 4 541,48 zł w pozycjach dotyczących kosztów
szkolenia, wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych,
likwidacji  barier  architektonicznych,  finansowania  sportu  i  turystyki  oraz  dofinansowanie
turnusów  rehabilitacyjnych.  Środki  te  zostaną  przesunięte  na  dofinansowanie  w  sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, gdzie potrzeby są bardzo duże.
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5 Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2016 rok.

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek  poprosił o przesyłanie do 29 grudnia br. drogą
mailową propozycji do planu pracy i kontroli komisji na 2016 rok.

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

- brak.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.40.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Andrzej Szelążek
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