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PROTOKÓŁ NR 36/17 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 20.06.2017 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.05 w siedzibie Starostwa 

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

Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara 

Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz naczelnicy (lista obecności - zał. nr 1). 

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził w imieniu Przewodniczącego 

komisji Andrzeja Szelążka Wiceprzewodniczący komisji Tadeusz Ruchniak. Głównym 

tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Radę 

Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 36 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 35/17 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

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

 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 

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

finansowej gminie Gryfino (druk nr 2/XXX); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że projekt 

dotyczy udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino na realizację inwestycji gminnej. Jest 

to wynik współpracy nawiązanej między powiatem a gminą we wrześniu ubiegłego roku. 

Wówczas obie jednostki składały wnioski do Programu przebudowy gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej. Gmina i powiat wytypowały swoje drogi do przebudowy. Strony 

uzgodniły dofinansowanie inwestycji po 500 000,00 zł powiat do inwestycji gminnej, a gmina 

do powiatowej, w celu uzyskania dodatkowych punktów za współpracę. W wyniku 

rozstrzygnięć konkursowych gmina nie otrzymała środków z programu natomiast ustalenia 

odnośnie współpracy pozostały. Gmina realizuje swoją inwestycję ze środków własnych. 

Jeżeli zaś chodzi o środki dla powiatu to stosowna umowa już została podpisana, a środki 

będą wpływały w transzach. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że istniała zasada, że powiat wykonuje inwestycje na 

terenie gmin o ile one partycypują w zadaniu, z rzadka z własnych pieniędzy. A tutaj było 

porozumienie na podstawie, którego Miasto i Gmina Gryfino przekazało powiatowi pół 

miliona na zadanie powiatowe w ramach projektu. Natomiast teraz powiat daje środki gminie 

na zadanie typowo gminne. Radny nie przypomina sobie sytuacji, żeby powiat przekazywał 

jakiejś gminie środki na zadanie gminne. Czy była taka sytuacja w ostatnich 10 latach? 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że były w różnych dziedzinach. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że ma na myśli drogowe. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dawał powiat. Swego czasu 10 000 zł 

przekazane było gminie Banie, kiedy występowała do Schetynówek. W tym roku gminie 

Gryfino powiat przekaże 500 000 zł. Można powiedzieć, że powiat i gmina wyświadczają 

sobie jak gdyby wzajemną przysługę, dlatego że program, w którym aplikował powiat, ma  

w swojej ocenie również współpracę nie tylko merytoryczną ale również finansową. Gdyby 

nie było dodatkowych punktów za współpracę to powiat mógłby przegrać z konkurencją. 

Dodał, że gmina również aplikowała do Schetynówek i stąd ta deklaracja, tylko, że wniosek 

jej nie został wysoko oceniony, być może wśród gmin jest większa konkurencja. Gmina 

stwierdziła, że i tak będzie robiła te drogi tyle, że ze środków własnych. Powiat chce 

dotrzymać słowa. Teraz aby przekazać te środki musiała zostać zmieniona treść uchwały. 

 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt  

(1 za, 1 wstrz. się, 0 przeciw). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat również pomagał gminom 

przekazując materiał rozbiórkowy typu chodniki, kostka. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-

Śmiałkowska. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmniejszenia opłaty  

za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub pozwolenia 

do kierowania tramwajem (druk nr 3/XXX); 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 

powiedziała, że powiedziała, że projekt uchwały wynika z ustawy prawo o ruchu drogowym. 

Ustawa ta daje możliwość radzie powiatu podjąć uchwałę w zakresie zmniejszenia opłaty  

lub zwolnienia od jej uiszczenia, osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu, w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie 

adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowana została zmianami 

administracyjnymi. Na podstawie ustawy o kierujących pojazdami, rada powiatu może  

w drodze uchwały zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia, osoby obowiązane  

do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,  

w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy spowodowana 

została zmianami administracyjnymi. W związku ze zmianą stanu prawnego uchwała  

Nr XI/136/2007 Rady Powiatu w Gryfińskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 

zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz wydania prawa jazdy, 

została zmieniona. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że miał okazję ostatnio kilka razy być jako petent  

w Wydziale Komunikacji i chciał pochwalić organizację pracy wydziału, za szybką i miłą 

obsługę.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-

Śmiałkowska. 

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

Lorenowicz-Bień. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 4/XXX); 

 

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

powiedziała, że Burmistrz Mieszkowic wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Gryfinie  

o dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej pt. „Nadodrzańskie spotkania z historią 2017”. 

Pragnąc włączyć się w realizację tego przedsięwzięcia, Zarząd Powiatu wnosi pod obrady 

Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mieszkowice  

w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w publikacji upamiętniającej 

72. rocznica forsowania Odry.   

 

Wiceprzewodniczący komisji Tadeusz Ruchniak odniósł się do uroczystości, które odbyły 

się w Siekierkach, które cyklicznie się odbywają, że w tym roku miały niespotykaną od lat 

obsadę. Był pan Prezydent RP, wielu wspaniałych gości. Dotowanie takich uroczystości 

związanych z naszą historią, najnowszą i dalszą, jest jak najbardziej wskazane. Radny  

w imieniu Starosty złożył gratulacje panu Burmistrzowi Mieszkowic. Dodał, że pan Burmistrz 

został uhonorowany medalem z rąk pana Prezydenta RP, jako wyraz uznania nie tylko dla 

jego pracy, ale ogólnie dla Gminy Mieszkowice oraz podległych służb. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych  

na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania (druk nr 5/XXX); 

 

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

powiedziała, że w związku ze zmianą zapisów ustawy o systemie oświaty, konieczna jest 

aktualizacja zasad przyznawania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek 

oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Powiat Gryfiński.  

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w przepisach należy doprecyzowanie uregulowań 

dotychczasowych zapisów dotyczących dotowania jednostek niepublicznych. Uchwała 

została dostosowana do aktualnego stanu prawnego. Katalog podmiotów, które mogą 

otrzymywać dotację z budżetu powiatu został zaktualizowany. Uszczegółowiono zapisy 

dotyczące dotowania domu wczasów dziecięcych, doprecyzowano zapisy dotyczące zakresu  

i trybu kontroli. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

Lorenowicz-Bień. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 6/XXX); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały przewiduje zmiany  

w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków jak również zmiany po stronie wydatków 

między pozycjami poszczególnych zadań. Zmiany, które powodują zwiększenie dochodów  

i wydatków to wprowadzenie do budżetu powiatu kwoty 5 000,00 zł otrzymanej, jako dotacja 

celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wycofanie  



4 

 

z eksploatacji pojazdów. Kwota ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie rezerwy ogólnej. 

Ponadto po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększa się dochody w Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 300 0000,00 zł przeznaczając ją na wydatki 

bieżące. Również z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 

zwiększa się dochody o kwotę 200 000,00 zł dla realizatora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie przeznaczając te dochody na wydatki bieżące. Z deficytu projekt 

uchwały przewiduje zwiększenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki majątkowe, 

w kwocie 7 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu jak również ustalenie dotacji  

w kwocie 62 500,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Skarbnik dodała, że na wniosek 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zwiększa się o 84 508,13 zł plan wydatków 

jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne. 

Zmiany po stronie wydatkowej dotyczą tylko przesunięcia między pozycjami klasyfikacji 

budżetowej tj. dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na rzecz dotacji otrzymanej z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej, chodzi o kwotę 118 100,00 zł, którą to powiat otrzymał, jako 

dofinansowanie do przebudowy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Chojnie. Reasumując projekt uchwały przewiduje zwiększenie 

przychodów budżetu o 154 508,13 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. Ponadto ustala się planowany 

deficyt budżetu powiatu w kwocie 4 266 246,92 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych 

środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

w kwocie 2 266 246,92 zł. Do projektu uchwały zostały dołączone odpowiednie załączniki. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd zwrócił się do Rady  

o zabezpieczenie środków, następnie będzie to regulowane w umowach z poszczególnymi 

ochotniczymi strażami pożarnymi. Ze względu na to, że powiat nie może powielać zadań 

powierzonych gminie, jak diety za akcje ratownicze to powiat przede wszystkim chciałby 

dofinansowywać sprzęt. W tej chwili uzgadniane są szczegóły z Powiatowym Zarządem 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Zapewne zostanie wypracowany mechanizm, żeby móc 

wspierać akcje ratowników na drogach powiatowych, przy usuwaniu wiatrołomów  

czy rozlanego oleju. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Andrzej Szelążek (2+1=3). 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2016 rok (druk nr 7/XXX); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok (druk nr 8/XXX); 

 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt  

(2 za, 1 wstrz. się, 0 przeciw). 
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Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że Zarząd będzie wnosił  

o rozszerzenie porządku obrad sesji Rady Powiatu o projekt uchwały dotyczący zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana będzie polegała na zwiększeniu limitu środków  

na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami”. 

Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 417 000 zł. Akurat przed wysłaniem  

materiałów sesyjnych radnym, Zarząd ogłosił procedurę przetargową. Niestety zauważalne 

już jest przy tej inwestycji, ale i ZAZu, że w tej chwili zaczyna być rynek wykonawców, 

ponieważ zgłasza się coraz mniej ofert albo tylko jedna. Jest to spowodowane chyba 

trudnościami z pracownikami. Firmy proponują dzisiaj większe kwoty niż przewidywane  

w kosztorysach. W związku z tym pozostaje albo zwiększyć limit środków albo odstąpić  

od wyboru wykonawcy i zrezygnować z dotacji. Jedyna złożona oferta jest o 230 000 zł 

większa niż środki przewidziane na ten cel w wysokości 1 080 000 zł, gdzie i tak już był 

zmieniany limit środków ze względu na VAT. Powiat nie powinien utracić tej dotacji  

to kwestia wiarygodności wobec budżetu państwa. Powiat aplikował o te środki i otrzymał je 

z rezerwy, a w przyszłości chciałby znowu skorzystać z programu. Przy procedurze  

na wyłonienie wykonawcy na remont budynku na Zakład Aktywności Zawodowej zgłosiła się 

jedna firma z ofertą około 200 000 zł wyższą. Tutaj akurat jest limit stąd nie ma problemu. 

Ale jest to kwota większa od przewidywanej w kosztorysach. Zadanie podzielone jest na 

część budowlaną i wyposażenie tego zakładu. Zapewne kwestie realizacyjne budżetu  

z biegiem czasu będą musiały ulegać zmniejszeniu, gdyż inwestycje stają się coraz droższe. 

Jest to efekt nie tylko braku pracowników na rynku, ale także i firm oraz konsekwencją 

podniesienia najniższego wynagrodzenia od stycznia br., co już ma swoje przełożenie  

na składane oferty. Z kolei wzrost inflacji powoduje wzrost cen materiałowych.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.05. 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Komisji 

 

 

 Andrzej Szelążek 


