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PROTOKÓŁ NR 34/17 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 24.04.2017 r. 

  

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.30 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 3 członków komisji i Starosta 

Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Przewodniczący Rady 

Roman Michalski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa  

oraz 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 XXVIII sesję Radę Powiatu w 

Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 34 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 33/17 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska-Nowicka.  

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

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2016 (druk nr 3/XXVIII); 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 

2016, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Ogólnie zasoby pomocy społecznej w powiecie są 

bardzo duże: cztery domy pomocy społecznej, dwa warsztaty terapii zajęciowej, trzy 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, 115 rodzin zastępczych, dwa rodzinne domy dziecka, 

dwa pogotowia opiekuńcze. Zasoby są całkowicie wystarczające do realizowania zadań 

powiatu w zakresie pomocy społecznej. Najważniejszym obecnie zadaniem jest powołanie 

Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych oraz powstanie w przyszłości 

środowiskowego domu samopomocy zabezpieczającego potrzeby osób psychicznie chorych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 4/XXVIII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że na ostatniej sesji zatwierdzana była przez Radę zmiana w strukturze 

wydatków, zwiększenie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje  

na dofinansowanie prac remontowych dla kościoła w Kołowie. Zarząd rekomendował  

dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku  

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Kołowie (wymiana dachu w krytycznym stanie oraz remont wieży). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że tak jak wspomniała pani naczelnik 

temat omawiany był przed poprzednią sesją Rady Powiatu. Parafia złożyła wniosek  

w odpowiednim terminie, zgodnie z regulaminem w zeszłym roku. Przy czym Rada Powiatu 

na wniosek Zarządu zabezpieczyła kwotę 150 000,00 zł w budżecie powiatu. Wszystkie 

złożone wnioski, oprócz dwóch, spełniały wymagania formalno-prawne. Dwa wnioski zostały 

odrzucone, a wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  

w Szczecinie w pierwszej fazie nie otrzymał dofinansowania, dlatego że był wnioskiem  

na znaczną kwotę, a poza tym rozdysponowując środki finansowe zabrakło pieniędzy. 

Omawiając temat na Zarządzie, zasugerował się że wnioskodawcą była parafia szczecińska  

i nie zwrócono uwagi, że wniosek dotyczy kościoła w Kołowie w gminie Stare Czarnowo, 

czyli terenu powiatu. W związku z tym, że wniosek spełniał wymogi formalne i brakiem 

środków, na ostatniej sesji Zarząd zawnioskował o zwiększenie środków na dotacje. Parafia 

ponowiła prośbę i wskazała, że ma szansę otrzymać duże dofinansowanie ministerialne  

i chodzi o pomoc w zabezpieczeniu środków na wkład własny. Stąd w ramach przesunięć  

w budżecie, Zarząd zaproponował najpierw zgodnie z procedurą zmianę polegającą  

na zwiększeniu na dotacje do 160 000,00 zł, z przeznaczeniem jak wyżej. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu gryfińskiego (druk nr 5/XXVIII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na poprzedniej sesji została przyjęta 

uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu gryfińskiego. W której to uchwale zaplanowana była sieć od 1 września 2017 r.  

do 31 sierpnia 2019 r. oraz od 1 września 2019 r., czyli zgodnie z wymogami ustawy został 

przygotowany projekt. Jednak ostateczna sieć powinna tylko być wskazana do końca 

września. Wojewoda jako organ nadzorujący wskazał zapis jako przekroczenie kompetencji 

Rady. Stąd należy uchylić zapisy paragrafu 4 i 6 w/w uchwały. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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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 2017 rok (druk nr 6/XXVIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w projekcie zwiększa się o 169 705,35 zł 

plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, w związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” finansowanego środkami 

PFRON. W tym na wydatki majątkowe PFRON przeznacza 64 489,10 zł. Do projektu 

uchwały załączono, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zmiany w zestawieniu 

dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej oraz dołączono załącznik 

informujący o wykazie wydatków majątkowych jaki będzie się kształtował po wprowadzeniu 

zmiany. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd pragnie wprowadzić dwie 

sprawy, które wynikły a które nie były zawarte w porządku obrad. Na sesji Zarząd chciałby 

wprowadzić druk  nr 7 - 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. Jest to związane z tym, że powiat jest w procedurze wyłaniania wykonawców na zdanie 

pn. „Koszenie poboczy dróg powiatowych”. W dotychczasowej prognozie finansowej 

zapisane było 400 000,00 zł, a z ofert wynika, że na zadanie potrzebne jest 460 000,00 zł. 

Stąd potrzebna jest zgoda Rady na taką zmianę. Druga uchwała, która będzie przygotowana 

na najbliższą sesję to udzielenie pomocy finansowej pogorzelcom jednak fizycznie wydział 

nie zdążył jej jeszcze przygotować. Chodzi o pożar, który miał miejsce wczoraj w Krzywinie. 

Proponowana pomoc będzie w wysokości 3 000,00 zł. 

 

5. 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/XXVIII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmian łącznych 

nakładów, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań określonych dla zadania „Koszenie 

poboczy dróg powiatowych” wykazanego w załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć 

wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020”. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał czy artykuł pn. „Lekarskie transfery” dotyczy Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że problem dotyczy wszystkich 

szpitali. Artykuł poświęcony jest szpitalowi w Goleniowie, lecz w kontekście braku lekarzy  

z kolei w Szczecinie. Artykuł opisuje że Szczecin zaczyna przyjmować lekarzy z Goleniowa. 
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Wojewoda wypowiada się iż przejścia dotyczą do szpitala wojewódzkiego. Zarząd udostępnił 

artykuł, aby pokazać iż istnieje problem z lekarzami. Nie jest to kwestia jedynie samej 

infrastruktury technicznej tylko często zaczyna być problem z kadrą lekarską  

ale i pielęgniarkami. W Szpitalu Powiatowym w Gryfinie nie ma takiego problemu, prezes 

szpitala stara się nad tym panować.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że według statystyk pielęgniarek jest w tym roku mniej jak 

było w ubiegłym roku. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest potrzebne systemowe 

rozwiązanie. Jest to już w kompetencji Ministerstwa Zdrowia, gdyż lekarzy rezydentów 

mogłoby być więcej ale niestety ministerstwo wyznacza limit przez co do grupy zawodowej 

trafia mniej lekarzy. Taki rezydent niestety dostaje bardzo niskie wynagrodzenie. Polscy 

młodzi ludzie kształceni są w kraju za niemałe pieniądze następnie wyjeżdżają z kraju. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy w tym roku powiat będzie prowadził akcję wyrównywania 

poboczy i ewentualnie wycinkę drzew typu topole przy drogach powiatowych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wycinka drzew jest stosowana 

natomiast powiat zaprzestał wyrównań poboczy. Powód jest taki, że brak jest firmy, która do 

tej pory niedrogo wykonywała zadanie. Ale uważa, że to dobre rozwiązanie, które ułatwia 

odwodnienie i utrzymanie dróg. Z pewnością powiat do tego wróci, bo to było dobre 

rozwiązanie. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.30. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 


