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 PROTOKÓŁ NR 19/16 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 18.01.2016 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 2 członków komisji, 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 XIV sesję Radę Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 17/15 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

Protokół nr 18/15 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

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

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2015 r. (druk nr 2/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2015 r. 

(druk nr 3/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 4/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk  

nr 5/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 6/XIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie nieruchomości zabudowanej 

znajdującej się w obrębie ewidencyjnym 3 miasto Gryfino, działka nr 162/1 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu na rzecz PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie,  

ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego (druk nr 6A/XIV); 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka  

z o.o. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie 

ustanowienie służebności przesyłu na działce oznaczonej nr 162/1 obręb 3 miasto Gryfino 

pod planowaną inwestycję rozbudowy Szpitala. Niniejsza służebność ustanowiona zostać ma 

na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie  

ul. Węglowa 5 i każdoczesnego jej następcy prawnego. Nowo wybudowany węzeł cieplny 

będzie znajdował się w nowym budynku, a ma obsługiwać oba budynki. Działka stanowi 

własność Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu, wszystkie obciążenia 

ustanawia właściciel nieruchomości za zgodą Rady Powiatu. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (2+1=3). 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 7/XIV); 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu powiatu na 2016 rok różni się od druku przedłożonego Radzie w ustawowym 

terminie. Zmiany miały głównie związek z doprecyzowaniem zadań inwestycyjnych, a także 

z tym co miało miejsce w okresie od rozpoczęcia roku kalendarzowego a chwilą obecną.  

W projekcie budżetu zaplanowana była rezerwa ogólna o charakterze inwestycyjnym  

m.in. pod przewidywany zakup pieca dla SOSW w Chojnie, co miało się odbyć w bieżącym 

roku. Natomiast z końcem ubiegłego roku jednak piec uległ zmianie. W tym momencie 

proponowana uchwała powoduje przesunięcie środków z rezerwy o charakterze majątkowym 

do Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w celu zakupu nowego pieca, 

co będzie realizowane i nadzorowane przez ten wydział. Również zostały włączone środki, 

które zostały przekazane powiatowi tj. dotacja w wysokości 35 000 zł stanowiąca pomoc 

finansową udzieloną przez Gminę Widuchową na realizację umowy z wykonawcą 

przewozów w ramach transportu publicznego. Zostały również doprecyzowane zadania jak 

zabezpieczenie środków na zwiększoną liczbę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Gryfinie (z 23 osób do 30), zabezpieczenie stanowi kwotę 11 500,00 złotych. Została 

przygotowana autopoprawka w ramach przedłożonego projektu uchwały budżetowej. Zarząd 

Powiatu wprowadza zmiany w związku z wnioskiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków  

na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania współfinansowanego środkami PFRON: 

„Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 

budowa windy wraz z przedsionkiem”. Ustala się dochody budżetu w kwocie 71 421 588,67 

zł, z tego dochody bieżące 64 894 059,17 zł, dochody majątkowe 6 527 529,50 zł. Ustala się 
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wydatki budżetu w kwocie 74 051 588,67 zł, z tego wydatki bieżące 59 328 588,67 zł, 

wydatki majątkowe 14 723 000,00 zł. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie  

2 630 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów  

2 000 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 630 000,00 zł. W 2016 roku planowanych jest dużo 

zadań o charakterze inwestycyjnym, część z zadań ma finansowanie zewnętrzne a część 

będzie realizowana własnymi środkami. W związku z tym planowane jest zaciągnięcie 

zobowiązania długoterminowego. Głównie dotyczy to zadań z zakresu drogownictwa i ma 

związek z dostosowaniem nieruchomości powiatowej w Chojnie na potrzeby opieki 

medycznej. Projekt budżet był opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a warunki 

ustawowe równoważenia sfery bieżącej zostały spełnione. Jednocześnie został spełniony 

indywidualny wskaźnik zadłużenia analizowany jako dwie strony nierówności. Są również 

wymogi ustawowe dotyczące rezerw, które zostały w budżecie zabezpieczone, przy czym 

pierwszy raz pojawia się rezerwa ogólna o charakterze inwestycyjnym w wysokości niespełna 

100 000 zł, rezerwy celowe, jedna z nich jest obligatoryjna, związana z zarządzaniem 

kryzysowym, Natomiast jak w ubiegłych latach są jeszcze rezerwy celowe związane  

z zadaniami z zakresu oświaty, jak i  z pomocą społeczną. 

 

Członkowie komisji otrzymali autopoprawkę do druku nr 7/XIV wraz ze zmienionym 

porządkiem obrad XIV sesji Rady Powiatu. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk 

nr 8/XIV);  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały został również 

zmieniony, autopoprawkę do druku nr 8/XIV wszyscy radni otrzymali. Wieloletnia prognoza 

finansowa jest obligatoryjnym dokumentem przyjmowanym łącznie z budżetem. Wszystkie 

przedstawione wielkości lub zmienione w projekcie uchwały budżetowej również znalazły się 

w wpf. Prognoza konstruowana jest do 2039 roku, gdyż taki jest termin planowanej spłaty 

kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2007 roku. Wielkości finansowe zawarte  

w załącznik nr 1, są zgodne z projektem uchwały budżetowej doprecyzowane co do 

dochodów i źródeł pochodzenia, jak również wydatków i ich charakteru. Załącznik nr 2 

obrazuje wielkości przyjęte do planowania bądź też inne wskaźniki, które znalazły swoje 

odzwierciedlenie w załączniku nr 1. Natomiast załącznik nr 3 definiuje przedsięwzięcia, 

pogrupowane, które będą realizowane przez powiat w 2016 roku i kolejnych latach. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Romana 

Michalskiego poinformowała, że w dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynęło do Rady Powiatu 

poprzez Przewodniczącego Rady wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały  

Nr XII/74/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Starostę Gryfińskiego (informacja przekazana radnym w wykazie pism na XIV sesję 

Rady Powiatu). Wzywającym jest osoba, która złożyła ww. skargę, a Rada Powiatu uznała ją 
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za bezzasadną. Przewodniczący proponuje zająć stanowisko, iż ze względu na to, że nie ma 

obowiązku udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie, taka odpowiedź nie będzie 

formułowana, ponieważ Rada Powiatu w tym zakresie zajęła już stanowisko jw. (uchwała  

Nr XII/74/2015 Rady Powiatu w Gryfinie). 

 

  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.30. 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 


