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     PROTOKÓŁ NR 29/16 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 22.11.2016 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.45 w siedzibie Starostwa 

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

 

Ad. 2 Porządek obrad 29 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 27/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

Protokół nr 28/16 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXIII 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 przyjęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 

2015/2016 (druk nr 2/XXIII); 

 

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

powiedziała, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego  

w roku szkolnym 2015/2016 stanowi załącznik do projektu protokołu. Informacja zostanie 

również przedstawiona na sesji w formie prezentacji multimedialnej.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

(druk nr 3/XXIII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok określa 

współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.  

W Programie zostały ustalone priorytetowe działania publiczne wraz z wysokością środków, 

w dziedzinie: kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na realizację zadań określonych szacuje się kwotę  

1 700 000,00 zł (realizacja zadania pomoc społeczna) oraz kwotę 95 000,00 zł (realizacja 

pozostałych zadań). Ostateczną wysokość środków na realizację Programu współpracy określi 

Rada Powiatu w Gryfinie w uchwale budżetowej na 2017 rok. Program został poddany 
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konsultacjom społecznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nikt nie zgłosił się  

na konsultację ani nie wniósł uwag. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek zapytał, ile istnieje organizacji pożytku 

publicznego na terenie powiatu. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że zarejestrowanych jest ponad 250 organizacji, lecz część z nich nie działa 

ani nie wyrejestrowała się gdyż taka czynność jest odpłatna. Ogólnie jest kilkanaście 

stowarzyszeń, które działają. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że uważa że jest nawet kilkadziesiąt aktywnych 

stowarzyszeń, z czego około 15 w samym Gryfinie. Być może nie każda z tych działających 

grup jest formalnie zarejestrowana. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek dodał, że szkoda że na tyle działających 

organizacji nie ma żadnego odzewu. Być może informacja nie dociera do tych organizacji.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że na BIPie zamieszczanych jest bardzo dużo informacji, 

ciągle są nowych. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
dodała, że nikt też nie zgłasza się do komisji konkursowych. Jednak na ogłoszone konkursy 

oferty wpływają stąd wniosek że organizacje czytają informacje. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

Lorenowicz-Bień. 

Posiedzenie opuścił Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 

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

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino (druk  

nr 4/XXIII); 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 

Zawierucha powiedziała, że Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości położonej  

w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. Nieruchomość ta uległa podziałowi  

na dwie działki. Nowopowstała działka o pow. 197 m2 zajęta jest pod pas drogowy drogi 

publicznej krajowej nr 31 i pozostaje we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad. Mając powyższe na uwadze, w celu uregulowania stanu prawnego w/w 

nieruchomości, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła z wnioskiem  

o przekazanie działki w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa, ewentualnie o jej 

sprzedaż. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest uregulowanie stanu prawnego zajętej pod 

drogę krajową działki poprzez jej sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa w trybie 

bezprzetargowym. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6 (druk nr 5/XXIII); 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że jak wiadomo jest zamiar wybudowania 

drogi ekspresowej S6. Pojawiło się zagrożenie, że zostanie inwestycja przesunięta w czasie. 

Inicjatywa była taka, żeby rady podjęły uchwałę intencyjną w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6. I Zarząd taką uchwałę zaproponował. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że ta uchwała jest w jakiejś mierze skutkiem pisma pana 

posła Stanisława Gawłowskiego. Wygląda to na polityczny element, w którym za mało 

gospodarki a za dużo polityki, przez co nie zamierza tej uchwały popierać przy całej sympatii 

dla tej drogi. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler dodał, że w uzasadnieniu nie jest przez Zarząd 

poruszane kto wnioskował w tej sprawie. 

 

Komisja nie zajęła stanowiska. 

 

Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska-Nowicka.  

 

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

finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 6/XXIII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że w związku z niewykorzystaniem środków PFRON na zadania: 

finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych 5 000,00 zł, finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych 5 000,00 zł, (środki będące w dyspozycji Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie) oraz dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych 5 000,00 zł, i likwidacja barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się 923,00 zł zachodzi potrzeba przesunięcia w/w środków na zadanie  

pn. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę  

15 923,00zł. Zadanie to nie jest finansowane od drugiej połowy sierpnia br. z powodu braku 

środków. Zaproponowane przesunięcia środków zostały zaakceptowane przez Powiatową 

Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 

Na posiedzenie przyszli Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka i Starosta Gryfiński Wojciech 

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

na 2016 rok (druk nr 7/XXIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedłożony projekt zmian budżetu powiatu 

na 2016 rok wykazuje, że w paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu o 2 211 000,00 zł  

i jednocześnie zmniejsza się dochody o 2 708 000,00  zł. Tak wysoka kwota wynika ze zmian 

planowanych dochodów budżetu po stronie zwiększenia i ich zmniejszenia z tytułu zmiany 

paragrafu klasyfikacji budżetowej, a jest to kwota 1 693 000,00 zł. Pozostałe zmiany 

związane są z następującymi zdarzeniami. Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się 

100 000,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na budowę windy w budynku przy ulicy Dworcowej w 

Chojnie. Ponadto, zwiększone zostają dochody i wydatki o kwotę 100 500,00 zł z tytułu 

otrzymanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na nagrody specjalne w PUP  

w Gryfinie. Kolejne zmiany związane są z urealnieniem planowanych dochodów i wydatków. 

Urealnienie to przede wszystkim zwiększenia i zmniejszenia planu w stosunku do dochodów 

już wykonanych oraz prognozowanych do wykonania z wysokim prawdopodobieństwem. 

Kwota objęta urealnieniem dochodów to 318 000,00 zł. Na kwotę tą składa się zwiększenie 

dochodów w starostwie powiatowym o 161 000,00 zł z takich tytułów jak 59 000,00 zł  

z tytułu pozyskanych kar umownych, 22 000,00 zł z tytułu wydanych pozwoleń w transporcie 

publicznym, zwroty dotacji ponad 28 000,00 zł, 5 400,00 zł z tytułu już uzyskanych odsetek 

od środków pieniężnych. Jednocześnie w jednostkach również zwiększa się plan dochodów  

o 156 000,00 zł. Są to: w DPS w Nowym Czarnowie 75 000,00 zł zwiększa się planowane 

wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy i wpłat gmin za pobyt mieszkańców, w ZSP nr 2 

w Gryfinie wnioskuje się o zwiększenie wpływów z tytułu odpłatności w internacie  

o 23 510,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Również PCPR wnioskował  

o zwiększenie odpłatności gmin i powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu 

powiatu w innych powiatach tj. 46 000,00 zł. Inne mniejsze zwiększenia w przedziale od 700 

do 11 000,00 zł dotyczą głównie różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika. 

Ponadto zmniejszenie dochodów w projektowanej uchwale wynosi kwotę 1 015 000,00 zł. 

Wnioskuje się o zmniejszenie takich tytułów planowanych dochodów jak:  wpływy z tytułu 

sprzedaży mienia, gdzie następuje zmniejszenie planu o 356 000,00 zł, również planowane 

udziały w dochodach Skarbu Państwa zmniejsza się o 376 000,00 zł. Podobnie udziały  

w podatku od osób prawnych o 50 000,00 zł. Inne zmniejszenia to: odpłatność za wyżywienie 

w internacie przy SOS-W w Chojnie o 32 000,00 zł, jak również w ZSP w Chojnie  

o 28 800,00 zł, w PCPR o 143 000,00 zł planowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców 

biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach 

zastępczych. Reasumując, zmiany po stronie dochodowej to - projektowana uchwała - wynosi 

że ogólna kwota planowanych dochodów zmniejszy się o 697 532,00 zł. Również 

przedmiotem uchwały jest urealnienie planu wydatków - wnioskuje się o zwiększeniu 

wydatków o 185 000,00 zł z tytułu świadczeń wypłacanych na rzecz powiatu z tytułu 

umieszczania dzieci z terenu powiatu w innych powiatach o 45 000,00 zł. Rezerwa ogólna 

powiatu zostaje zwiększona o 72 000,00 zł. Jak również zwiększa się wynagrodzenia  

i pochodne w PUP w Gryfinie o 40 588,00 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki  

o 1 761 777,00 zł. Po stronie planowanych wydatków bieżących w starostwie powiatowym na 

kwotę 435 000,00 zł ulega zmniejszeniu plan oraz w jednostkach w ZSP w Chojnie, ZSP nr 2 

w Gryfinie, w SOS-W w Chojnie. Łącznie zmniejsza się plan o 126 000,00 zł. Natomiast 

zasadnicza kwota zmniejszająca wydatki to zmniejszenie nakładów na planowane inwestycje 

- 1 199 000,00 zł z takich inwestycji jak: trasy dojazdowe do szkół o 170 000,00 zł, 

przebudowa trasy tranzytowej o 270 000,00 zł (udział własny). Ponadto o 100 000,00 zł 

zostaje zmniejszony plan na zakup samochodu w starostwie. Zmniejsza się planowane 



5 

 

nakłady inwestycyjne na przebudowę obiektu na ulicy Łużyckiej o 630 000,00 zł – planowana 

adaptacja na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie została przedłużona w czasie. 

W wyniku dokonanych zmian w zaproponowanym projekcie uchwały, deficyt budżetu 

ukształtuje się w kwocie 2 081 814,00 zł, który finansowany w całości będzie wolnymi 

środkami na rachunku bankowym, czyli kasowym wynikiem budżetu z 2015 roku. Wartość 

tego wyniku wynosiła 2 852 000,00 zł, z którego finansuje się deficyt a pozostała część 

przeznaczona jest na spłatę kredytu w 2016 roku. W załączniku 1 i 2 zostały przedstawione 

zwiększenia i zmniejszenia w układzie klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 3 przedstawia 

przychodów i rozchodów budżetu. Kolejny załącznik nr 4 przedstawia aktualny plan 

finansowanych wydatków majątkowych. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, dlaczego teraz do przychodów wrzucana jest reszta kwoty  

ze stanu rachunku mając świadomość, że jest listopad. A to są środki, które były od 1 stycznia 

na rachunku. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że generalnie są one znane  

i wyliczone dokładnie w marcu, po wykonaniu budżetu powiatu. W tamtym czasie Zarząd nie 

widział potrzeby wprowadzania tych środków, ponieważ zabezpieczenie było w kredycie 

bankowym. W związku z czym Zarząd nie zamieniał kredytu bankowego na wolne środki,  

bo w ostatecznym rachunku i tak by to nie zmieniło wskazania z czego pokrywa się deficyt, 

który musiał być pokryty. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa dodała, że dokumentem formalno-prawnym 

potwierdzającym wykonanie budżetu jest dopiero przyjęcie sprawozdania finansowego 

jednostki samorządu terytorialnego, które zgodnie z ustawą dokonywane jest w czerwcu.  

I właśnie od tej daty wynik kasowego wykonania, potwierdzony opiniami RIO, może mieć 

takie formalne zastosowanie.   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że budżety odbywają się na podstawie 

planowania. A to jest tylko planowanie, gdzie w rezultacie rozliczenia kasowego mogło się 

okazać, że te wolne środki byłyby niższe. Gdyby wiadome było że wszystko zostanie 

wykonane w 100% to dopiero wtedy Zarząd musiałby prosić Radę o zgodę na zaciągnięcie  

w tej określonej wysokości kredytu. Po prostu każdy ma inne podejście do budowania planu 

finansowego, czyli budżetu. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa dodała, że zważywszy na planowane przez powiat 

inwestycje drogowe jak trasa tranzytowa - gdzie zaangażowane są tylko środki własne - a na 

współfinansowanie zadania planowana jest dotacja z budżetu w wysokości 3 milionów 

złotych. Zasada zwrotu tych środków, również przez gminę, która partycypuje w kosztach  

w wysokości 700 000 złotych, następuje po wydaniu środków pieniężnych. Zatem, to wolne 

środki przełożyły się na utrzymanie wypłacalność powiatu. Nie trzeba było zaciągać kredytu. 

 

Radny Rafał Mucha dodał, że chodzi o to w jaki sposób prezentowane są dane. One 

poprawiłyby z pewnością nieco wygląd budżetu. Natomiast druga taka generalna uwaga to 

taka, że z przygotowanego uzasadnienia nie da się wywnioskować żadnej informacji. Gdyby 

było opisane tak, jak omówiła to pani skarbnik to byłby w stanie przygotować się do tej 

uchwały. Był kiedyś taki zwyczaj że uzasadnienia do uchwały były dokładnie opisywane. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wrócimy do tego. 
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Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przyjęła do wiadomości. 

 

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 8/XXIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej są konsekwencją zmian w uchwale budżetowej. W załączniku nr 1 prezentującym 

podstawowe dane liczbowe dochody, wydatki, deficyt, przychody i rozchody, dostosowane są 

do zmienianych wielkości. W załączniku nr 3 jeśli chodzi o przedsięwzięcia to następuje 

dostosowanie łącznych nakładów na zadanie inwestycyjne, na które zmieniane były nakłady 

w projektowanej uchwale budżetowej. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

- brak. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.45. 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 

 

 


