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     PROTOKÓŁ NR 23/16 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 17.05.2016 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 2 członków komisji, Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski, 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 XVIII sesję Radę Powiatu  
w Gryfinie oraz wypracowanie wniosku do Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 
Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za 2015 r. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 22/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2015 (druk nr 2/XVIII); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powiat przygotowuje ocenę 
zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  
i demograficznej. Przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim 
obejmuje dane ilościowe i zawiera wykaz kosztów prowadzenia jednostek pomocy 
społecznej. Na końcu opracowania znajduje się ocena zasobów z podziałem na infrastrukturę  
i kadrę, realizację zadań własnych i zleconych oraz potrzeby z zakresu pomocy społecznej  
na następne lata. Największym wyzwaniem, jakie stoi przed powiatem jest utworzenie 
zakładu aktywności zawodowej. Proces powstawania został już rozpoczęty, a zakończenie 
planowane jest na koniec 2017 roku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarka Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XVIII); 
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Naczelnik Wydziału Gospodarka Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości drogowych, 
wchodzących w skład drogi powiatowej Nr 1428Z Gozdowice – Moryń, o charakterze dróg 
leśnych przylegających do gruntów Nadleśnictwa Mieszkowice. Służą one celom gospodarki 
leśnej. Przedmiotowe nieruchomości pozbawione zostały kategorii dróg powiatowych, 
poprzez wyłączenie z użytkowania, a następnie, na podstawie porozumienia z dnia  
18 września 2014r., przekazane w użytkowanie na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice.  
Z uwagi na fakt, że ww. nieruchomości stanowią własność Powiatu Gryfińskiego  
a Nadleśnictwo reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, niezbędne jest 
uregulowanie formy władania przedmiotowych nieruchomości przez Nadleśnictwo. 
Darowizna nieruchomości następuje w celu przekazania ich na rzecz Nadleśnictwa 
Mieszkowice. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarka Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2015 roku (druk nr 4/XVIII); 
 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia organowi 
stanowiącemu tej jednostki nie później niż do 31 maja każdego roku sprawozdania z realizacji 
programu współpracy za rok poprzedni. Sprawozdanie obrazuje sfery aktywności społecznej 
organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wskazując na obszary, w których 
Powiat Gryfiński dostrzega w sektorze NGO partnera. Do sprawozdania w punkcie IX. 
Pozostałe działania o charakterze finansowym, dopisano dofinansowania 4) i 5). Natomiast  
w X. Współpraca pozafinansowa, dopisano w punkcie 4) współpracę ze Spółdzielnią Socjalną 
„Promyk w Goszkowie”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

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

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2016 rok (druk nr 5/XVIII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przygotowany projekt uchwały przewiduje 
wprowadzenie trzech zmian w planie dochodów budżetu powiatu: zwiększenie planowanych 
dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 200,00 zł z tytułu otrzymanej 
darowizny na rzecz szkoły, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 
Dodatkowo zwiększenie planu dochodów i wydatków powiatu o 159 957,54 zł z tytułu 
realizowanego projektu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pn. „Europejskie 
staże" finansowanego w ramach programu Erasmus+. Trzecia zmiana związana jest  
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z realizowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare 
Łysogórki w m. Witnica”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznał powiatowi 
dofinansowanie w związku z tym wprowadza się do budżetu po stronie dochodowej kwotę 
dofinansowania tj. 483 588,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o 350 000,00 zł plan wydatków 
na to zadanie w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zwiększa  
w paragrafie 6059 o 276 412,00 zł jako wkład własny powiatu  oraz w paragrafie 4300-Zakup 
usług pozostałych o 73 588,00 zł. To zadanie inwestycyjne, zgodnie z wymogiem PROW, 
należy pokazać w treści uchwały budżetowej. Stąd dodany zostaje paragraf 9a w brzmieniu,  
iż planowane wydatki majątkowe budżetu określać będzie załącznik nr 11, w którym 
przedstawione zostało powyższe zadanie oraz w konsekwencji wykazane zostały również 
inne zadania inwestycyjne. 
 
Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

5. 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 6/XVIII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w związku z projektem zmian w budżecie, 
konsekwentnie musi nastąpić zmiana w wieloletniej prognozie finansowej polegająca na tym, 
że wprowadza się zadanie w ramach projektu pn. „Europejskie staże”, którego okres realizacji 
jest 2016-2017. Druga zmiana związana jest z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica”, gdzie termin realizacji pierwotnie był 
dwuletni a w związku z uzyskaniem środków z PROW, okres realizacji będzie tylko w 2016 
roku, zatem zadanie to zostanie wyłączone z wpf.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad. 5 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że sprawozdanie finansowe, sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego zostały 
przedłożone Radzie w ustawowych terminach. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek powiedział, że Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez 
Zarząd Powiatu w Gryfinie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  
za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu (uchwała  
nr LXXVI.137.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. wraz ze sprostowaniem oczywistego błędu, 
stanowi zał. nr 3).  
 
Członkowie komisji nie mieli więcej pytań do sprawozdania finansowego, sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego. 
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Ad. 6 Wypracowanie wniosku do Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  
za 2015 r. 
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej zwrócił się do pozostałych członków komisji z zapytaniem:  
- Kto jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2015 r.? 
 
Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
w wyniku głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. (2 za, 0 przeciw) i wystąpiła  
z wnioskiem do Rady Powiatu w Gryfinie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. (wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. stanowi załącznik nr 4). 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek powiedział, że razem  
z wypracowanym wnioskiem Komisji Rewizyjnej zostanie dołączona informacja  
z posiedzenia. 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.40. 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Andrzej Szelążek 
  
 
 
 
 
 
 
 


