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     PROTOKÓŁ NR 32/17 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 18.02.2017 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 i trwało do 9.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 2 członków komisji i Wicestarosta Gryfiński  

Jerzy Miler (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 XXVI sesję Radę Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 32 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 31/17 został przyjęty większością głosów (1 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 

 

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

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 4/XXVI); 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w tym roku w wykazie podmiotów, 

którym przyznano dotację na realizację w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych  

na obszarze powiatu gryfińskiego, poza parafiami znalazła się również m.in. Gmina 

Widuchowa. Gmina sporządzi dokumentację techniczną i projektową na zadanie  

pn. Remont trzech zabytkowych kamienic przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej. Dotację 

pozyskał również pan Mieczysław Lisik z Chojny na zadanie pn. Renowacja drzwi i okien  

w XVIII-wiecznym pałacu w Krzymowie.  

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy były wnioski które nie otrzymały dofinansowania. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że wśród złożonych wniosków dotacji 

nie otrzymała Parafia w Szczecinie na remont kościoła w Kołowie, odrzucone zostały wnioski 

Parafii w Krajniku Górnym w związku z brakiem wymaganej dokumentacji - obiekt nie był 

indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, oraz Sołectwa Stary Kostrzynek na remont 

kościoła w Starym Kostrzynku, ponieważ wniosek został złożony przez nieuprawniony 

podmiot. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 5/XXVI); 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że na podstawie Przepisów 

wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe został przygotowany projekt dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 
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szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego. Projekt  

po uchwaleniu przez Radę zostanie skierowany do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty. 

W przypadku braku uwag uchwała w takiej postaci będzie przyjmowana na marcowej sesji. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że w kontekście tego projektu uchwały czy niesie on  

za sobą niekorzystne zmiany dla środowiska nauczycielskiego.  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że na podstawie proponowanej zmiany 

raczej nic się nie zmienia, dojdzie jeden rocznik.  

 

Radny Rafał Mucha zapytał, o wpływ czynnika demograficznego. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że demografia idzie delikatnie w dół,  

ale jeszcze dwa, trzy lata ta tendencja odbije w górę. A za dwa lata nastąpi podwójny nabór. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy jakieś nowe zawody zostaną wprowadzone do szkół 

branżowych. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że trwają przygotowania  

do umożliwienia naboru w zawodzie logistyk. W obecnym naborze uwzględniony będzie 

profil szkutnik. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, o porozumienie które zostało zwarte między powiatem a gminą 

Gryfino na prowadzenie liceum w parku. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że Zarząd jest w trakcie rozmów z gminą 

Gryfino na ten temat. Stanowisko proponowane przez Starostę Gryfińskiego jest takie,  

aby wypowiedzieć umowę i przejąć zadanie prowadzenia liceum. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, co w związku z tym będzie z planami budowy hali przez 

gminę. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że obecnie prowadzone są negocjacje  

i brane są pod uwagę różne pomysły. Pomysł Starosty Gryfińskiego jest taki, żeby 

wypowiedzieć umowę zawartą z gminą Gryfino. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Gryfinie na ulicy Łużyckiej umieścić szkoły zawodowe a ogólnokształcące mieściłyby się 

przy ulicy Niepodległości w parku, a wszystko pod jedną dyrekcją prowadzone przez powiat. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 6/XXVI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017-2039 (druk nr 7/XXVI); 
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Radny Rafał Mucha powiedział, że uzasadnienie do uchwały jest zbyt ogólne, powinno 

zawierać informacje, co w niej uległo zmianie.  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że uwagę przekaże pani Skarbnik. 

 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 

 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

- brak. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 9.45. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 


