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     PROTOKÓŁ NR 22/16 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 25.04.2016 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.50 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 2 członków komisji, Starosta 

Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara 

Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa 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 XVII sesję Radę Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 22 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 21/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVII 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 nadania imienia szkołom 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  

ul. Łużycka 91 (druk nr 4/XVII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że z wnioskiem o nadanie imienia „Bohaterów Powstania Warszawskiego” 

szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie:  

II Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Zawodowemu, Zasadniczej Szkole Zawodowej 

oraz Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wystąpił Wicedyrektor Zespołu. Natomiast 

o nadanie imienia zawnioskował Związek Powstańców Warszawskich Koło Terenowe  

w Szczecinie, z którym szkoła od kilku lat utrzymuje kontakt, zaprasza na uroczystości 

szkolne lub spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Wybór patrona otrzymał 

akceptację organów Zespołu tj. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. Poprzez nadanie imienia szkoły zyskają swoistą indywidualność i tożsamość 

wyróżniającą je spośród innych szkół. Nadanie imienia szkołom nastąpi z dniem 1 września 

2016 r. Akt założycielski stanowi załącznik do uchwały Rady Powiatu. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020” (druk nr 5/XVII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że wykonanie opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystyki  

dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020” zostało zlecone instytucji zewnętrznej. Została 

powołana grupa ekspercki składająca się z członków Uniwersytetu Szczecińskiego  

oraz Stowarzyszenia „Człowiek, Nauka, Środowisko”, która wykonała opracowanie 
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przedmiotowej strategii. Dokonano inwentaryzacji na terenie powiatu, przy ścisłej współpracy 

z gminami zostały przeprowadzone ankiety. W kolejnej fazie przygotowany dokument 

poddany został konsultacjom, przesłano go do gmin, nadleśnictw, stowarzyszeń i organizacji. 

Na prezentację projektu zostali zaproszeni radni. Odbyło się również spotkanie z niemiecki 

stowarzyszeniem turystycznym w Schwedt. Ostatecznie treść strategii stanowi załącznik  

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. Zadaniem strategii jest ukazanie 

potencjału turystycznego Powiatu Gryfińskiego, żeby zainteresowała się nim możliwie 

najszersza grupa turystów, a także ma stanowić narzędzie umożliwiające pozyskanie środków 

zewnętrznych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa  

w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (druk  

nr 6/XVII); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  

z perspektywą nowych środków unijnych Województwo Zachodniopomorskie opracowało 

koncepcję „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. Chcąc rozpocząć realizację tego 

opracowania województwo poszukuje partnerów do realizacji konkretnych inwestycji  

na poziomie powiatów i gmin. W przygotowanym opracowaniu na terenie powiatu znajdują 

się dwa korytarze: trasa Pojezierna, która przebiega w poziomie powiatu na wysokości gmin 

Cedynia i Moryń oraz trasa Doliny Tywy, która praktycznie przebiega z południa na północ 

powiatu. W pierwszym etapie jako priorytet województwo wskazuje trasę Doliny Tywy,  

w zakresie dróg powiatowych wpisuje się to jako odcinek drogi Gryfino-Szczawno, a także 

Trzcińsko-Zdrój-Stołeczna. Województwo Zachodniopomorskie zwróciło się do samorządów 

na szczeblu gmin i powiatów o podpisanie listu intencyjnego, który będzie początkiem 

wspólnych działań zmierzających do budowy konkretnych tras rowerowych. Wyrażenia 

zgody na podpisanie takiego listu intencyjnego leży w gestii organu stanowiącego czyli Rady 

Powiatu, wobec czego został przedstawiony projekt uchwały. W materiałach sesyjnych radni 

otrzymali projekt listu intencyjnego i mapę obrazującą koncepcję tras. 

 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że za poprzedniego Burmistrza Mieszkowic  

p. Szymkiewicza na etapie planów była trasa rowerowa łącząca Mieszkowice z przejściem 

promowym w Gozdowicach. Chodziło o przedłużenie trasy i połączenie z istniejącą po stronie 

niemieckiej trasą rowerową po wołach przeciwpowodziowych. Czy jest to ujęte w planach? 

Czy prawdą jest że takowe plany były już zrobione? 

 

Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski odpowiedział, że to co zostało przedstawione to tak 

zwane kręgosłupy. Trasa, o której mówi pan radny T. Ruchniak może być tylko i wyłącznie 

wykonana jako trasa lokalna łącząca się z którąś z głównych, najprawdopodobniej z trasą 
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Cedynia – most przez torowisko. Pan naczelnik i wydział nie ma żadnej oficjalnej informacji 

o projekcie jaki w ramach INTERREG IVA swego czasu przygotowywał Burmistrz 

Szymkiewicz. Taką informację można uzyskać albo bezpośrednio w gminie ale można 

również sprawdzić w Wydziale Architektury i Budownictwa, czy na tę okoliczność powstała 

konkretna dokumentacja i wydane pozwolenie na budowę. Taka droga może powstać jak 

każda inna, ale w indywidualnej inwestycji gminnej czy gminno-wojewódzkiej.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma dodał, że ten odcinek jest  

w koncepcji jako planowana droga, ale oczywiście nie jest w głównym korytarzu sieci dróg. 

Taka inwestycja będzie realizowana już raczej ze środków własnych właściciela drogi.  

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała na zapytanie radnego Tadeusz 

Ruchniaka, że 2 sierpnia 2010 r. zostało wydane pozwolenia na budowę trasy rowerowej. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Maria Ilińczyk. 

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

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 7/XVII); 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 

powiedziała, że projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, uchyla obowiązującą dotychczas uchwałę Rady Powiatu  

Nr XIV/116/2012 z dnia 28.06.2012 r. Wpływy do budżetu powiatu z tytułu opłat  

za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w ostatnich dwóch latach znacznie 

zmniejszyły się. W związku z tym w projekcie uchwały kwota dofinansowania dla osób 

fizycznych uległa zmianie (z 4 000,00 zł na nie więcej niż 3 000,00 zł). Rada Powiatu  

w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków finansowych 

Powiatu Gryfińskiego, obejmujące w szczególności: kryteria wyboru inwestycji  

do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

i sposób jej rozliczania, stosownie do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Został 

uszczegółowiony zapis 2 paragrafu ust. 7 mówiący o „W przypadku kotłów na paliwo stałe 

(ekogroszek lub pelet), dofinansowaniem objęte są wyłącznie kotły retortowe z podajnikiem 

ślimakowym lub tłokowym, nie posiadające dodatkowego rusztu. Sprawność cieplna 

urządzenia musi być ≥ 80%.” W projekcie uchwały przewiduje się udzielanie pomocy 

finansowej przedsiębiorcom, stosownie do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Projekt uchwały zgłoszono do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

w Warszawie. Załącznikiem do uchwały jest wzór wniosków o przyznanie dotacji celowej  

ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Został skrócony załącznik nr 2 wzór wniosku dla osób 

fizycznych o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria 

Ilińczyk. 

Na posiedzenie przyszła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 

chronionych działających w Powiecie Gryfińskim (druk nr 8/XVII); 

 

Konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie Katarzyna Poprawska powiedziała, że w związku z pozyskaniem przez PCPR  

w Gryfinie, w ramach umowy użyczenia lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku 

przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego, 

zachodzi konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim. 

Przez mieszkanie chronione należy rozumieć mieszkanie, które jest świadczeniem 

niepieniężnym z pomocy społecznej, przygotowującym osoby tam przebywające  

do prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku, w integracji  

ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, które  ze względu 

na trudną sytuację życiową wymagają tej formy wsparcia, w szczególności  

dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz osób uwikłanych w przemoc. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska.  

Posiedzenie opuścił radny Rafał Mucha (3-1=2). 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2016 rok (druk nr 9/XVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zmian w planie dochodów budżetu powiatu 

dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach 

subwencji ogólnej i planowanych udziałów w podatku PIT na 2016 rok. Zmniejsza się część 

oświatową subwencji ogólnej o 167 717,00 zł i część równoważącą o 791,00 zł oraz zwiększa 

się kwotę planowanych udziałów w podatku PIT o 46 837,00 zł. Zwiększa się plan 

przychodów o 268 421,13 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się plan dochodów  

i wydatków o 157 977,15 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

w związku z realizacją programu finansowanego środkami PFRON „Aktywny samorząd”. 

Zmian w planie dochodów i wydatków  budżetu powiatu dokonuje się w związku  

z podpisaniem porozumienia z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi w kwocie 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie oraz w związku z informacją z Gminy Moryń  
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o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie udzielenia powiatowi pomocy 

finansowej w wysokości 750,00 zł,, z przeznaczeniem na uruchomienie autobusowej linii 

komunikacyjnej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna. Zwiększa się plan wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie o 113 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji  

dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, na budowę windy w budynku przy  

ul. Szczecińskiej 33. Środki na ten cel zostaną również sfinansowane z wyniku finansowego  

z poprzedniego roku. Ponadto po stronie wydatkowej uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu 

powiatu o 25 000,00 zł. Środki z rezerwy, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia  

2016 r. przeznaczone zostały na zadanie „Nadzór nad gospodarką leśną”. Po stronie 

wydatkowej następuje niewielka korekta planowanych wydatków w obrębie czterech domów 

pomocy społecznej. Zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem”  

w Trzcińsku Zdroju, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju o 360,00 zł 

oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 320,00 zł. Zwiększa się plan dotacji  

dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  

w Dębcach o 600,00 zł, a Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o 80,00 zł. 

Zwiększa się plan przychodów o 268 421,13 zł, plan rozchodów o 480,99 zł. W wyniku tych 

zmian dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu powiatu ukształtuje się w kwocie  

2 897 940,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów 

2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 897 940,14 zł. 

Stałymi załącznikami do uchwały budżetowej jest załącznik nr 1 i 2, które przedstawiają 

projektowane zmiany dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej oraz 

załącznik nr 3, który prezentuje w związku ze zmianami budżetu aktualny poziom 

przychodów i rozchodów przy uwzględnieniu zmian. Załączniki nr 4, 5, 6 prezentują  

po zmianach jakie wysokości osiągną planowane dotacje.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2016–2039 (druk nr 10/XVII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że konsekwencją projektowanej zmiany  

w budżecie w wyniku której uległa zmianie kwota deficytu oraz przychodów i rozchodów, 

jest równoczesne dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W załączniku nr 3 

wprowadza się dodatkowe zadanie tj. holowanie pojazdów, oszacowanie pojazdów przez 

rzeczoznawcę oraz modernizację sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Chojnie w celu dostosowania do potrzeb edukacyjnych. Wszystkie trzy, 

nowe  zadania są z okresem realizacji do 2017 roku. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że na sesji złoży interpelację 

dotyczącą dofinansowania remontu drogi powiatowej Jelenin-Narost. Obecnie remontowane 

są odcinki dróg dojazdowych do osiedla domków nad jeziorem Jelenin. Drogi dojazdowe 

łączą się i wychodzą od drogi powiatowej, która wymaga remontu. Mieszkańcy osiedla  

oraz Jelenina proszą o dofinansowanie w wysokości chociażby 1000 zł. 
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Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (2+1=3). 

 

Radny Rafał Mucha zaznaczył, że po przeanalizowaniu Strategii Rozwoju Turystyki  

dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020, na terenie Gminy Gryfino w punkcie Ścieżki 

dydaktyczne, ekologiczne i centra edukacyjne wymieniane są: ścieżka dydaktyczna  

przy drodze do Mescherin i centrum dydaktyczne przy moście na Odrze Zachodniej. 

Natomiast w ubiegłym roku powstała ścieżka dydaktyczna na składowisku odpadów  

w ramach projektu rekultywacji, finansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko. PUK Sp. z o.o. w Gryfinie zrekultywował kwaterę na składowisku odpadów, 

żeby powstała ścieżka. Warto byłoby zamieścić ją w kolejnych edycjach strategii. Jest to 

ścieżka szczególnie dla szkół, gdzie można przyjechać autokarem z dziećmi. Tematyka 

gospodarki odpadami przedstawiona jest w przystępny sposób dla dzieci. 

Pismo znak: BRZ.0012.3.22.2016 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że strategia będzie jeszcze przeglądana  

i prawdopodobnie będzie zmieniana za jakiś czas. Zresztą zdarzył się błąd literowy, więc 

zostanie przygotowana errata z listą błędów, ponieważ jest to istniejąca ścieżka to warto 

będzie zamieścić ją właśnie w takiej erracie do strategii. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek powołał zespół do 

przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzenia stanu przygotowań i realizacji „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”,  

w składzie: 

1. Radny Tadeusz Ruchniak jako przewodniczący zespołu, 

2. Radny Rafał Mucha jako członek zespołu,  

3. Radny Andrzej Szelążek jako członek zespołu. 

 

  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.50. 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 


