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     PROTOKÓŁ NR 24/16 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 22.06.2016 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, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 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 XIX sesję Radę Powiatu  

w Gryfinie oraz przedstawienie wyników kontroli. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 24 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 23/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

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

 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Maria Ilińczyk. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020” oraz Raportu z realizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014” 

(druk nr 2/XIX); 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 

powiedziała, że opracowanie dokumentów, tj. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2016-2020 i Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014”, wynika z przepisów. Program jednostki 

samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu jest zbieżny z programem krajowym, 

wojewódzkim i gminnym. Głównym założeniem programu jest poprawa stanu środowiska, 

zostały założone cele do zrealizowania. Projekt Programu Ochrony Środowiska poddano 

konsultacjom społecznym, wraz z prognozą został upubliczniony poprzez udostępnienie go na 

stronie internetowej www.gryfino.powiat.pl. Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego oraz wszyscy 

zainteresowani mogli składać uwagi do projektu drogą elektroniczną lub osobiście. Projekt 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020 wymagał 

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i poddania go uzgodnieniu 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie. Prognozę oddziaływania projektu 

programu na środowisko ww. organy uzgodniły pozytywnie nie wnosząc uwag. Opracowanie 

przesłano celem zaopiniowania do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który 

zaopiniował pozytywnie projekt. Organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty 

 z Programu Ochrony Środowiska, które przedstawia się Radzie Powiatu. Z uwagi,  
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iż od 2009 r. nie były wykonywane raporty, celem zachowania ich ciągłości, opracowano 

dokumentacje za lata 2009-2014. 

 

Radny Tadeusz Ruchniak zwrócił uwagę na konieczność edukowania dzieci i młodzieży,  

w celu wpojenia zasad działań proekologicznych, poprzez organizowanie wykładów  

i pogadanek. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

Maria Ilińczyk. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 3/XIX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przygotowany projekt uchwały przewiduje, 

po pierwsze zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 330 873,07 zł, z tytułu 

końcowego rozliczenia projektu pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku – Zdroju – Restauracja 

historycznego obiektu zabytkowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W związku z realizacją inwestycji 

drogowej pn. „Przebudowa mostu w Szczawnie wraz z dojazdami” powiat uzyskał kwotę  

488 292,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Jednocześnie z zadania wyprowadza 

się kwotę 350 000,00 zł finansowaną dotacją celową z budżetu państwa oraz zwiększa się 

wkład własny powiatu o kwotę 41 708,00 zł. W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej 

zwiększa się o 200 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpłat gmin na utrzymanie 

pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i plan wydatków,  

z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Zwiększa się o 99 855,56 zł plan 

dochodów z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy budynku szpitala, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków, z przeznaczeniem na przygotowanie 

dokumentacji dotyczącej zadania „Termomodernizacja budynku szpitala przy ul. Parkowej 5 

w Gryfinie w ramach działania Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 

w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. W realizowanej 

inwestycji pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Gryfinie” następuje zmiana finansowania zadania. Zmniejsza się plan wydatków 

finansowanych środkami z budżetu środków europejskich o kwotę 382 500,00 zł, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków finansowych środkami własnymi powiatu.  

Po stronie wydatkowej w planie finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie następuje przesunięcie środków około 

13 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenia 

roczne na rzecz wynagrodzeń osobowych. Jednocześnie z wolnych środków planuje się 

zwiększenie wydatków inwestycyjnych dla DPS w Nowym Czarnowie o 11 000,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwera. W wyniku 

proponowanych zmian plan przychodów budżetu powiatu zwiększy się o kwotę 62 626,93 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. Jednoczenie planowany deficyt budżetu powiatu wyniesie  

2 960 567,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 

2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 960 567,07 zł. Dodatkowo planuje się 

przesunąć środki w wysokości 25 000,00 zł z zadań na administrację publiczną na rzecz 
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wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów utrzymania linii autobusowej na okres 

wakacyjny. Załączniki do uchwały przedstawiają poszczególne zmiany w układzie 

klasyfikacji oraz dołączone są niezbędne załączniki, na które zmiany wywołują wpływ 

mianowicie wydatki majątkowe oraz zestawienie przychodów i rozchodów budżetu. 

 

Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy ze względu na plan zwiększenia płacy minimalnej 

należy oczekiwać zmian w budżecie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat jest jak każdy inny 

pracodawca. Jeżeli okazałoby się że pracownicy starostwa czy innej podległej powiatowi 

jednostce organizacyjnej nie zarabiają 2 000,00 zł brutto to oczywiście pracodawca musi 

podnieść te wynagrodzenia natomiast na to nie otrzymuje jakiejś rekompensaty. Musi to 

zrobić w ramach posiadanych środków w budżecie.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

3. 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 4/XIX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zmiany wprowadzane do wieloletniej 

prognozy finansowej polegają na dostosowaniu wielkości w załączniki nr 1 czyli 

prognozowanych wielkości budżetu. Zwiększyła się kwota wydatków majątkowych oraz 

wynik budżetu. W związku z tym w pierwszym załączniku następuje dostosowanie tych 

wielkości planistycznych. W złączniku nr 3 dotyczącym przedsięwzięć, zmiany polegają na 

wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szpitala 

przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie w ramach działania Modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, 

realizacja na lata 2016-2019, a łączne nakłady 3 999 000,00 zł. Limit wydatków został 

rozłożony na 2016-2019. Wprowadza się drugie zadanie pn. modernizacja Ewidencji 

Gruntów i Budynków w zakresie działek i użytków. Okres realizacji tego działania 

przewiduje się na lata 2016-2017, łączne nakłady wyniosą 417 300,00 zł. W zadaniu  

pn. „Przebudowa mostu w Szczawnie wraz z dojazdami” zwiększono nakłady o 180 000,00 zł 

i wartość ich wynosi 1 030 000,00 zł, okres realizacji to 2016 rok. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 5/XIX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 6/XIX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli stanu przygotowań i realizacji „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Gryfińskiego”. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Szelążek powiedział, że Zespół Kontrolny w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Tadeusz Ruchniak, 

2. Członek Zespołu Rafał Mucha, 

3. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 

przeprowadził kontrolę stanu przygotowań i realizacji „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”, protokół stanowi zał. nr 3, 

Przewodniczący Zespołu Tadeusz Ruchniak przedstawił wyniki kontroli. W wyniku 

przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne (stanowiące zał. nr 4, 

znak pisma BRZ.0012.3.24.2016). 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 


