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     PROTOKÓŁ NR 27/16 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 12.09.2016 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 

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

w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 27 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony  

i Przewodniczący Komisji poinformował, że doszedł druk nr 15/XX projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie uznania się Rady Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą  

do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według właściwości, stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 25/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

Protokół nr 26/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

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

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 4/XX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odmowy wyrażenia zgody 

na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Gryfinie (druk  

nr 5/XX); 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że ma bardzo dobre zdanie  

o radnym Arkadiuszu Łysiku jeżeli chodzi o jego działanie na niwie powiatu. 

 

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że czytając przedstawione materiały to wydaje mu się 

że nie ma tu merytorycznego uzasadnienia decyzji pani wójt. Dodał, że radnego Arkadiusz 

Łysika zna z jak najlepszej strony. Jest to dobry radny, który może wiele wnieść w działania 

Rady. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że radny Arkadiusz Łysik wygrał  

w sądzie sprawę nagany, jaką dostał w miejscu pracy, tylko czeka na uzasadnienie wyroku. 

Była to jedyna kara jaką otrzymał w pracy, odwołał się od niej i sąd przyznał mu rację. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

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

na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 

drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino (druk nr 6/XX); 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że działka oznaczona numerem 51/2 

położona w obrębie 4 miasta Gryfino stanowi drogę powiatową i ulicę 9 Maja, lecz znajduje 

się w zasobie komunalnym Gminy Gryfino. W związku z potrzebą uregulowania spraw 

własnościowych zasadnym jest przyjęcie działki darowizną od gminy. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic 

Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk nr 7/XX); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że pozbawia się 

kategorii drogi powiatowej ulicę Klasztorną i Malarską w Chojnie. Na podstawie zawartego 

porozumienia z Gminą Chojna strony zobowiązały się w terminie 30 września br. do podjęcia 

stosownych uchwał w zakresie zmiany kategorii tych dróg z powiatowych na gminne. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odmowy uwzględnienia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie 

(druk nr 8/XX);  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w wyniku 

nowelizacji ustawy o drogach Gmina Stare Czarnowo przekazała do województwa  odcinek 

starej drogi nr 3 o długości około 11 kilometrów. Nowelizacja ustawy umożliwiała 

kaskadowe przekazywanie dróg, zatem województwo przekazało powiatowi około  

20 kilometrów dróg między Radziszewem a Gardnem oraz między Baniami a Rowem.  

Na co powiat miał możliwość przekazania proporcjonalnej ilości dróg z kolei na rzecz gminy. 

Tym samym uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/101/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.  

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych  

i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych z 25 lutego 2016 r., powiat przekazał trzy odcinki 

dróg powiatowych Gminie Stare Czarnowo. W dniu 26 sierpnia br. Gmina Stare Czarnowo 

przysłała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, które w ich opinii nastąpiło przy 

podejmowaniu uchwały przez Radę Powiatu. Gmina podała dwa argumenty, jeden dotyczący 

proporcjonalności a drugi to, że w uzasadnieniu Rada Powiatu podała, iż drogi te nie spełniają 

definicji dróg powiatowych ze względu na swój przebieg i charakterystykę. Powiat nie zgadza 

się z przytoczonymi argumentami przez gminę. Stąd proponowany projekt uchwały  

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady 

Powiatu w Gryfinie.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji na drogach 

gminnych i powiatowych (druk nr 9/XX); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  

ze spójną strategią działań Powiatu Gryfińskiego oraz Gminy Gryfino związaną z poprawą 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych, a także uwzględniając 

perspektywę naborów w programach pomocowych, określa się kierunki w zakresie 

wspólnych działań. W pierwszej kolejności współpraca obejmować będzie realizację zadań, 

będących przedmiotem wniosków składanych w 2016 roku przez obie jednostki  

do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  

Na tę okoliczność powiat deklaruje współfinansowanie gminnej inwestycji w wysokości 

500 000,00 złotych. Jednym z kolejnych zamierzeń inwestycyjnych będzie „Przebudowa dróg 

lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina planuje w tym zakresie m.in. przebudowę 

powiatowej ulicy Kolejowej w Gryfinie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 10/XX); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że projekt uchwały jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Powiatu  

w marcu br., w której dokonała podziału środków z PFRON na poszczególne zadania. W tej 

chwili już wiadomo, że na kilku zadaniach są oszczędności a na innych brakuje środków. 

Ogółem do przesunięcia jest 11 779,00 zł i proponuje się podzielić te środki w ten sposób,  

że w związku z niewykorzystaniem środków na zadania zlecone z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – na kwotę 3 540,00  zł, dofinansowanie 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – na  kwotę 3 239,20 zł, 

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych na kwotę 5 000,00  

zł, zachodzi potrzeba przesunięcia w/w środków na zadania, których finansowanie jest 

obecnie wstrzymane ze względu na brak środków. Największe zainteresowanie osób 

niepełnosprawnych jest dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacją barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się. Zaproponowany podział środków został zaakceptowany przez 

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Na posiedzenie przyszedł starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Maria Ilińczyk. 
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8. 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 11/XX); 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 

powiedziała, że ten projekt uchwały przyjmowany był już przez Radę w kwietniu br., lecz 

została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Zostało zarzucone to, 

że uchwała jest niekonstytucyjna, że podmioty nie są traktowane jednakowo, ponieważ 

wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców wynosiła 50% kosztów rzeczywistych 

natomiast dla osób fizycznych wynosiła 4 000,00 zł. W obecnym projekcie w paragrafie 3 

zostało to doprecyzowane, że wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów rzeczywistych 

lecz nie więcej niż 4 000,00 zł dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Drugi zarzut dotyczył 

zapisu o finansowaniu, jeżeli zapłata następuje po zrealizowaniu zadania to mowa jest  

o refundacji. Zapis ten został doprecyzowany. Obecnie jest jeden wspólny załącznik dla 

przedsiębiorców i osób fizycznych, w którym znajduje się zapis dotyczący oświadczenia  

o znajomości zasad udzielania dotacji. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

Maria Ilińczyk. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 12/XX); 

 

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

po pierwsze w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji drogowej na odcinku 

Trzcińsko-Zdrój – Antonowice na przyszły rok, w budżecie na ten rok planowano kwotę 

180 000,00 zł, z czego finansowanie miało nastąpić 50 % pomocą finansową z gminy 

Trzcińsko-Zdrój i 50 % środkami własnymi, musi nastąpić po stronie dochodowej 

zmniejszenie pomocy finansowej o 90 000,00 zł i po stronie wydatkowej. Pozostała kwota  

na tym zadania środków własnych w wysokości 90 000,00 zł planuje się przesunąć  

na inwestycję polegającą na przebudowie i modernizacji dróg stanowiących trasy dojazdowe 

do szkół. Ponadto w budżecie na ten rok planowane są roboty drogowe w Gminie 

Mieszkowice w wysokości 400 000,00 zł, tutaj podobnie finansowanie tej inwestycji jest  

po 50 % przez Gminę Mieszkowice i powiat. W wyniku uzyskanych kwot w przetargu ogólna 

wartość robót obniżyła się wobec tego po stronie dochodowej zmniejsza się o 50 000,00 zł 

pomoc finansową z gminy i jednocześnie wydatki na tym zadaniu. Zmniejsza się  

o 37 252,15 zł plan dochodów powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

na realizację projektu „Europejskie staże”. Projekt zgodnie z umową realizowany będzie  

w latach 2016-2017, w roku 2016 wpłynęło 80% dofinansowania z Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Pozostałe środki w kwocie  

37 252,15 zł wpłyną po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego. 

Zwiększa się o 203 200,00 zł plan dochodów powiatu i wydatków Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, w związku z wpływem środków Funduszu Pracy z Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Uzupełniła, że nagrody  

te przyznawane są zgodnie z ustawą o promocji rynku pracy i zatrudnienia. Warunkiem ich 

przyznania jest wypełnienie przez PUP odpowiednich wskaźników związanych  

z bezrobociem, a ich wysokość przyznaje minister bezpośrednio. Po stronie dochodowej 
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planuje się zwiększenie o 138 835,81 zł plan dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy 

DPS oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców  

i z tytułu wpływu różnych dochodów, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków  

na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto po stronie wydatkowej w zakresie zadań 

inwestycyjnych to po pierwsze planowane w budżecie środki na „Modernizację parkingu  

na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie” w wysokości 

100 000,00 zł przesunąć na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie – I etap”. Powodem przesunięcia jest fakt, że parking ten 

znajduje się w sąsiedztwie budynku SOS-W, na którym prowadzone są roboty związane  

z przebudową dachu i jest on wykorzystywany na potrzeby remontu. Jednocześnie w dziale 

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan 

wydatków o 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w DPS w Moryniu". Przenosi się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek 

bankowych w kwocie 32 000,00 zł z organu do planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie oraz zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 2 150,00 zł. Załączniki  

do projektu uchwały przedstawiają dochody i wydatki po stronie zwiększeń i zmniejszeń  

w układzie klasyfikacji budżetowej oraz załączniki informujące o planowanych wydatkach 

majątkowych i dotacjach celowych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

 

10. 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 13/XX); 

 

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

po pierwsze zmiany wynikające z dostosowania wielkości liczbowych w wieloletniej 

prognozie finansowej, jakie są określone w załączniku nr 1 takich jak wydatki bieżące, 

majątkowe, podobnie dochody bieżące, dochody majątkowe związane z wprowadzanymi 

zmianami do budżetu powiatu. Załącznik nr 2 dostosowuje opis powyższych pozycji  

po zmianie WPF. Załącznik nr 3 przedstawia wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok 

(druk nr 14/XX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że wielkość planowanych dochodów ustalana 

jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych  

na 2017 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw. Utrzymanie 

długu publicznego w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej kwoty długu 

publicznego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. Jeśli chodzi o stronę 

wydatkową to kierunki polityki przewidują realizację planowanych zadań inwestycyjnych, 

które są wymienione w uchwale. Ponadto takie główne zadanie w obszarze służby zdrowia to 
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współudział w standaryzacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie w celu poprawy 

jakości usług medycznych i rozwoju działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie, 

adaptacja i dostosowanie obiektów w Chojnie na potrzeby opieki medycznej w celu rozwoju 

zakresu świadczonych usług medycznych i poprawy ich dostępności dla mieszkańców 

powiatu gryfińskiego. A w dziedzinie administracji publicznej to utrzymanie i systematyczna 

poprawa jakości pracy urzędu. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uznania się Rady Powiatu 

w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według 

właściwości (druk nr 15/XX); 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wpłynęła skarga od mieszkańca 

Gryfina. Generalnie jest to już druga skarga. Pierwsza została przekazana przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, druga bezpośrednio wpłynęła do starostwa 

i była adresowana na Radę Powiatu w Gryfinie. Dotyczy rowu szczegółowego czyli  

w zasadzie melioracji. Jest to zadanie zlecone więc w tym zakresie zarówno jedna jak i druga 

skarga zostanie przesłana według właściwości do wojewody, ale robi to pan Starosta który 

realizuje zadania zlecone. Z analizy treści skargi wynika również, że poza sprawą rowu 

melioracyjnego skarżący zarzuca bak kontroli właściwego organu nad sprawą odprowadzania 

ścieków do wód  lub do ziemi i skarga w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej 

zostanie przekazana do organu właściwego, którym w tym przypadku jest Burmistrz Miasta  

i Gminy Gryfino. Stąd proponuje się Radzie podjęcie uchwały w sprawie uznania się Rady 

Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według 

właściwości 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

 

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

- brak. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00. 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 

 

 


