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PROTOKÓŁ NR 40/17 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 15.09.2017 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.15 w siedzibie Starostwa 

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

Gryfiński Wojciech Konarski, 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 XXXI sesję Radę Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 40 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 38/17 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

Protokół nr 39/17 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXI 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/XXXI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 

 

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

finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 5/XXXI); 

 

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że na poprzednim posiedzeniu komisji podnosił temat 

pomocy finansowej dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru. Zarząd przychylił się  

do prośby o wsparcia finansowe dla poszkodowanych.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 

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

Lorenowicz-Bień. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie 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 6/XXXI); 

 

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że temat jest powszechnie znany, był już referowany 

na jednym z poprzednich posiedzeń. Chodzi o bezpieczeństwo publiczne, gdzie w wyniku 
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„ukruszenia” wieży został uszkodzony samochód, na szczęście nikomu nic się przy tym nie 

stało. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie jest jednoznaczna. 

Radny uważa, że Rada powinna się przychylić do prośby parafii. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przygotowując ten projekt uchwały 

prowadzone były rozmowy z Gminą Gryfino, która udzieliła pomocy w wysokości 30 000,00 

zł oraz pożyczki w wysokości około 50 000,00 zł. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że wstępny kosztorys w wysokości 140 000 – 150 000,00 

zł, chyba znacząco się zmienił, gdyż kwestia jest nie tylko tarasu ale również innych 

elementów w połowie wieży.  

 

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

powiedziała, że ogólny koszt wzrósł do kwoty około 290 000,00 zł. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że kosztorys znacząco się zwiększył i chyba parafia nie 

dysponuje takimi środkami.  

 

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

powiedziała, że parafia dysponuje własnymi środkami w wysokości około 100 000,00 zł, 

wystąpiła o środki do gminy, powiatu i Elektrowni Dolna Odra oraz Konserwatora Zabytków  

w Szczecinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd zaproponował tyle, na ile 

powiat po prostu stać, zarządza swoimi nieruchomościami i też musi o nie dbać. Uważa,  

że pomoc jest duża. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że każda pomoc jest bezcenna i przyda się każda złotówka, 

natomiast uważa, że powiat mógłby dać trochę więcej i też by to jakoś przetrwał. Skruszone 

elementy elewacji tuż nad chodnikiem stanowią niebezpieczeństwo widoczne gołym okiem. 

 

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

powiedziała, że ogłoszony był konkurs na stronach WUP na takie zadania jak ochrona 

zabytków. Jednak nie wie, czy ksiądz składał wniosek o dofinansowanie. Była taka 

możliwość. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że skoro parafia rozpoczęła prace to 

znaczy że wie, że ma zabezpieczone środki i zapewne wykona remont w takim zakresie, żeby 

zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo, zakres prac wynika z decyzji PINB. Problem 

zawsze w parafiach jest taki, że kosztorys sporządza firma nie wybierana w drodze przetargu  

i nigdy nie wiadomo czy na przykład mogło być taniej a może drożej. Powiat przekaże pomoc 

w takiej samej wysokości jak Gmina Gryfino. Dodał, że powiat ma bardzo duży problem  

i niestety musiał właśnie odstąpić od realizacji zadania ze względu na to, że wpłynęła tylko 

jedna oferta, która przerosła możliwości. W związku z tym, że wpłynęła jedna oferta nie 

bardzo było się do czego odnieść. Chodzi o przepust w miejscowości Rurka na drodze 

powiatowej, którą trzeba było w połowie po prostu wyłączyć z ruchu. Przekroczenie 

stanowiło ponad 200 000,00 zł. Ogólnie remont mostu stanowi koszt 800 000,00 zł. Stanowi 

to przykład na to, że powiat niestety też ponosi odpowiedzialność, teoretycznie może się coś 

zdarzyć i z tego względu należy zachować priorytety. Zarząd zaproponował dotację wielkości 
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takiej, jaką powiat może przekazać na ten moment wiedząc, że trzeba realizować własne 

zadania. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

Lorenowicz-Bień. Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadania,  

na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. 

(druk nr 7/XXXI); 

 

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 

powiedziała, że dodatkowo przekazane powiatowi przez Prezesa Zarządu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w kwocie 15 161,00 zł  

w całości przeznacza się na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Potrzeba jest przesunięcia 

środków. Po rozstrzygnięciu „Otwartego konkursu ofert na wspieranie przez Powiat Gryfiński 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.” na zadaniu dotyczącym 

zlecenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

pozostało 1 154,00 zł. Mając na uwadze realizację składanych wniosków w latach ubiegłych  

i liczbę osób ubiegających się o dofinansowanie w roku bieżącym, istnieje potrzeba zmiany 

planu wydatków ze środków PFRON zwiększając wysokość środków na zadaniu z zakresu 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 

1 154,00 zł. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną 

Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Bożena Stawiarska. 

 

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

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok 

(druk nr 8/XXXI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt zawiera ogólne zasady kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. Wielkość 

planowanych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz 

informacji przedłożonej przez Ministra Finansów i Wojewodę Zachodniopomorskiego  

o planowanych na 2018 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.  

W budżecie powinny znaleźć się planowane wydatki związane z zapewnieniem finansowania 

podstawowych zadań powiatu, w tym wydatki inwestycyjne. Utrzymanie długu publicznego 

w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej kwoty długu publicznego Powiatu 

Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. tj. 15 520 000,00 zł. Jeśli chodzi o wydatki 
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inwestycyjne to projekt uchwały przedstawia planowane przedsięwzięcia inwestycyjne, które 

są wymienione w paragrafie 3 punkcie 2b. Niektóre z tych inwestycji to kontynuacja 

przebudowy ulicy 1 Maja. Oczywiście tutaj powiat ubiega się o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych Regionalnego Programu Operacyjnego oraz podpisał porozumienie z Gminą 

Gryfino; przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka; kontynuacja zadań związanych  

z bezpieczeństwem ruchu drogowego na  trasach dojazdowych do szkół; a także kontynuacja 

utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej oraz zabezpieczenie wkładu powiatowego  

do uruchomienia zakładu. W projekcie uchwały zostały wymienione poszczególne 

inwestycje.  

 

Radny Rafał Mucha zapytał, jak należy rozumieć współudział powiatu w standaryzacji 

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że współudział powiatu w standaryzacji 

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie należy rozumieć na zasadzie takiej, że na ten 

moment powiat nie chce zmieniać proporcji swoich udziałów w spółce Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. W związku z tym kiedy dojdzie do inwestycji to zamiar jest następujący: 

zobowiązanie finansowe Domu Lekarskiego S.A. na dzisiaj jeżeli chodzi o inwestycje  

w szpital jest w przybliżeniu 2 miliony złotych, zatem współudział powiatu w tym budynku to 

są 2 miliony złotych. Natomiast pozostała kwota, gdyby przyjąć tą ofertę, która była złożona, 

na którą nie zawarto umowy, to 6,5 miliona powinno być po stronie spółki Szpital Powiatowy 

w Gryfinie Sp. z o.o. Ale również w tej chwili rozważane jest to, że w zależności od tego jaki 

kierunek zostanie wybrany, znając możliwości spółki również rozważone zostanie ewentualne 

udzielenie spółce pożyczki w tej kwocie, żeby nie musiała się obciążać kredytem bankowym. 

Ale o tym będzie decydować Rada. Z kolei możliwość dotycząca 6,5 miliona jest zapisana  

w projekcie uchwały, ale w punkcie wyżej, gdzie Zarząd w rezultacie odwołuje się  

do możliwości zadłużenia powiatu. Zresztą, jak w poprzednich latach, wskazuje poziom 

zadłużenia powiatu do stanu na dzień 31.12.2013 r. A taki poziom daje możliwość powiatowi 

zadłużenia się o 7 milionów złotych, z uwagi na to, że w 2013 r. zadłużenie powiatu wynosiło 

15 milionów. W tej chwili zadłużenie powiatu wynosi około 8 milionów złotych. To jest jak 

gdyby jeden udział powiatu w tej standaryzacji. Został również złożony wniosek dotyczący 

obecnego budynku, przy czym to powiat musiał zostać liderem projektu, w programie 

dotyczącym termomodernizacji, który w rezultacie jest bardzo szeroki m.in. stropy, podłogi, 

elektryczność. Niestety ten wniosek na razie odpadł, ale nie znaczy to, że nie pojawią się inne 

programy. Udział powiatu w standaryzacji jest też taki, że powiat ma podpisaną umowę  

na czynsz dzierżawny w wysokości 227 000,00 zł z czego tzw. „ruchoma” część stanowi 

174 000,00 zł. Na razie umowa nie została zmieniona, w związku z tym spółka płaci 

powiatowi czynsz w całości. I właśnie te pieniądze też miały być, i nadal jest taki plan, 

przeznaczone na udział własny, o ile uda się pozyskać środki zewnętrzne. Jeżeli nie uda się 

pozyskać z żadnego programu środków to powiat ze gromadzonych środków z czynszów, 

które miały iść na remonty, będzie mógł w pewnym momencie z nich zacząć finansować 

inwestycję. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że pyta o to m.in. z tego powodu, że taki sposób 

sformułowania zapisu w punkcie 2, że wydzielana jest litera a) i litera b). W literze b) zapis  

o realizacji planowanych zadań inwestycyjnych, sugeruje jakby w tej literze a) w obszarze 

służby zdrowia, co do zasady, nie mieściły się zadania inwestycyjne.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że inwestycję na budowę szpitala nie 

prowadzi bezpośrednio powiat, jedynie bierze udział w tym zadaniu. Tak są podpisane 

umowy, że zamawiającym jest Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że takie wyjaśnienie mu wystarczy, bo jest to kierunkowa 

uchwała do budżetu, więc ona de facto o niczym nie przesądza, jedynie pokazuje jak chcemy 

go skonstruować.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w uchwale kierunkowej powiat ma 

zdefiniowane inwestycje, które sam prowadzi, natomiast tam gdzie liderem jest ktoś inny to 

tak zostało zapisane. Każda inwestycja mimo wszystko przekłada się na budżet w sensie 

konkretnych środków, bez względu na to jak będą zapisane. I tutaj chodzi o to, żeby Rada 

miała tą wiedzę i chciała przyjąć to jako priorytet, iż już obojętnie w jakiej konfiguracji to te 

pieniądze ostatecznie znajdą się. Zarząd też dyskutował nad tym i może się tak zdarzyć,  

że jeżeli współudziałowiec spółki powie, że nie chce dotrzymać umowy i nie chce 

zaangażować tych milionowych środków, o których mowa, to powiat, w tym momencie, 

stanie się inwestorem. I w związku z tym znajdzie to odzwierciedlenie w inny sposób, pewnie 

przy zmianach w zapisach do budżetu. A inną sprawą będzie egzekwowanie zobowiązań, 

które wynikają z umowy inwestycyjnej. Nie zakłada takiego scenariusza, tylko pokazuje 

różne możliwe warianty. Wyprzedzając punkt sprawy różne powiedział, że odbył spotkanie  

z radnym R. Muchą i J. Kostrzewą, na którym dyskutowali odnośnie szpitala. Przez lipiec  

i sierpień prowadzone były rozmowy z firmą Climamedic, gdzie powiat przejął jak gdyby 

inicjatywę w związku z tym, że tamto rozstrzygnięcie nie znalazło możliwości finansowych 

po stronie spółki. Trochę to trwało, a uzgadniana była trochę mniejsza koncepcja niż wynika  

z projektu. Powiat zakreślił termin 14 września br. do złożenia oferty cenowej. Taka oferta 

wpłynęła dzisiaj. Oczywiście Zarząd pochyli się nad ofertą, która została złożona w dwóch 

wariantach, pewnie wymaga uszczegółowienia … 

 

Radny Rafał Mucha zapytał jak ma się cena oferowana do zakładanej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że podane są dwa warianty, z jedną  

i z dwoma salami chirurgicznymi. Z 1 salą chirurgiczną to kwota 5,7 milionów brutto a druga 

stanowi 7,1 milionów brutto. Doprecyzowania wymaga bo obydwie kwoty wzrosną z uwagi, 

że nie ma … 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy z dwiema salami to oznacza, że z tą ewentualnie 

ginekologiczną. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w drugim wariancie jest sala 

ginekologiczna. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że tak jest nazywana a chodzi o dwa bloki 

operacyjne. Nawet ta oferta, jak gdyby pokazuje, a zawsze są dylematy, co rozstrzygnąć i czy 

nie warto jednak wrócić do tej pierwszej koncepcji - pomyślenia o 10 milionach  

i zrobienia czegoś większego, przeniesienia szpitala na nowe miejsce, a wykorzystanie  

w dużej części czerwonego budynku na przykład na kolejny ZOL. To są takie dylematy lecz 

myśli, że są bliżej jak dalej do celu. W tym konkretnym projekcie uchwały Rady Powiatu 

zostały zabezpieczone możliwości, żeby zacząć realizować zadanie w I albo II wariancie. 
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Radny Rafał Mucha zapytał, odnośnie kontynuacji przebudowy ulicy 1 Maja, co jest 

planowane do wykonania. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na bieżąco informował o sprawie, 

także w pracach Zarządu, powiat ma podpisane porozumienie z Gminą Gryfino  

dot. przebudowy dróg 1 Maja i Sprzymierzonych. Gmina Gryfino przystąpiła do projektu  

pn. „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” w ramach Strategii dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Natomiast powiat złożył wniosek bezpośrednio do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego uzyskując możliwość 

sfinansowania zadania na ulicy 1 Maja, w ramach sieci TEN-T. Gmina Gryfino wykona 

natomiast zadanie na ulicy Sprzymierzonych, co stanowi kompleks, w ramach centrum 

przesiadkowego. Żeby zachować integralność ciągu ulicy 1 Maja i Sprzymierzonych, zadania 

muszą zostać wykonane jednocześnie. Jakby któraś ze stron spóźniła się to może stracić 

dofinansowanie. Dlatego też powiat przesuwał termin rozpoczęcia, bo gmina miała kłopoty 

przy uzgodnieniach z Koleją. Powiat przekazał gminie w użyczenie ulicę Sprzymierzonych, 

tak samo jak przekazał już w użyczenie ulicę Kolejową, gdyż te dwie drogi mają być właśnie 

robione w ramach Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Stąd realizując powyższe 

porozumienie powiat ma to zadanie wpisane do uchwały kierunkowej i odzwierciedlone  

w WPF. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że powiat wprowadził to zadanie do WPF  

w 2017 roku, z okresem realizacji 2017-2019, przy nakładzie ogólnie 3 miliony złotych.  

Z tym, że w 2017 roku planowany był niewielki nakład w wysokości 1 476,00 zł. W chwili 

obecnej środki te zostaną przesunięte na następne lata. Natomiast kontynuacja tej inwestycji 

będzie następowała już w następnych latach. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że z resztą przekazany przez powiat parking 

gmina będzie robiła z Obszaru Metropolitalnego.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że jeszcze ostatnia uwaga natury technicznej, żeby  

w paragrafie 3 ust. 1 pkt 2, litera b) dodać słowo „w szczególności”, po sformułowaniu 

„realizacja planowanych zadań inwestycyjnych”.  

 

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że spotykał się ze swoimi wyborcami  

w szczególności tymi z terenów wiejskich. W zasadzie starostwo postrzegane jest jedynie 

albo w większości jako instytucja, która dba o drogi wiejskie, leżące w małych miasteczkach. 

Radny chciałby apelować, żeby właśnie na tym się skupić, ponieważ czy to rolnik czy 

obywatel wioski, każdy chciałby dojechać do sąsiedniej wioski drogą w miarę przejezdną.  

A tych dróg, które wymagają znacznych nakładów w celu doprowadzenia ich do „jakiegoś” 

stanu jest bardzo dużo. Zdaniem radnego należałoby się wyzbywać dróg wewnątrz większych 

miast takich jak Chojna, czy Gryfino. Nie przekonuje go, żeby w centrum miasta Gryfina 

przechodziła droga powiatowa. Należałoby się szczególnie skupić na drogach wiejskich, tych 

zapomnianych, które są zupełnie jakoś dziwnie usytuowane, polne dzielące jedno pole  

od drugiego, lecz rolnicy słusznie podejmują temat, że stanowią one powiatowe drogi i powiat 

nie dba o ich stan. Jeszcze bardziej wykorzystują to burmistrzowie, wójtowie czy sołtysi 

wskazując, że są to drogi powiatowe o które nikt nie dba. To taki jego apel, prośba  

do starostwa, a w zasadzie do Zarządu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że oczywiście Zarząd myśli na ten 

temat natomiast wymaga to uporządkowania pewnych rzeczy i oczywiście też skupienia się 
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na sieci dróg powiatowych. I myśli, że ponieważ te drogi gruntowe, polne, często są skrótami 

- drogami dojazdowymi to właśnie gminy powinny bardzo szybko skomunalizować je, lecz 

każdy boi się tego tematu. Nikt nie chce tego robić. Ale w jakimś czasie do tego też 

dojdziemy. Natomiast oczywiście należy to uporządkować, też te drogi które są śródmiejskie, 

bo niektóre przebiegające przez duże miasta oczywiście będą powiatowe, bo są one w ciągu. 

Natomiast faktycznie w miastach są pewne osiedlowe drogi i tu, po pierwsze powiat będzie 

czekał na rozstrzygnięcie spraw administracyjnych, które ma z Gminą Stare Czarnowo,  

a związane z przekazaniem powiatowi sieci dróg długości 40 kilometrów, niestety tych 

najgorszych przez województwo. W tej chwili powiat jest na etapie odwołania od wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli wynik będzie niepomyślny dla powiatu to 

oczywiście zostanie wdrożony mechanizm zastosowania innej proporcji. Wówczas faktycznie 

powiat będzie starał się uporządkować te drogi osiedlowe. Natomiast nikt nie chce kłócić się  

z gminami, bo wiadomo przekazanie czegoś stanowi oś sporu. Tak, jak powiat otrzymał drogę 

i na dzień dzisiejszy powinien odsunąć wszystkie inne zadania by ją wyremontować, chodzi  

o drogę Banie-Rów, którą to drogę województwo przekazało w fatalnym stanie. Jeżeli dojdzie 

do tego, że powiat będzie chciał przekazywać drogi gminom to złoży propozycję, która tak do 

końca nie będzie satysfakcjonująca, ale w ślad za tymi drogami będzie chciał przekazać 

środki finansowe żeby gmina nie miała poczucia, że przekazuje się jej coś zbędnego. Rok 

takiego przekazywania będzie dla powiatu, w inwestycjach, trochę takim ciężkim okresem. 

Można sobie wyobrazić na przykład, że chcąc uporządkować w Gminie Gryfino 5 kilometrów 

dróg osiedlowych należałoby przekazać około 100 000 zł a może 500 000 zł bądź najpierw je 

wyremontować i dopiero przekazać gminie. Jak już to zostanie uporządkowane to 

przybliżymy się do załatwiania spraw poruszonych przez radnego T. Ruchniaka.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 9/XXXI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały przewiduje zmiany  

w zakresie zwiększenia o 2 549,34 zł planu dochodów budżetu powiatu, w związku  

z wpływem płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu 

„Od praktyki do pracy 2”. Jednocześnie zmniejsza się o 16 281,50 zł plan dochodów budżetu 

powiatu z tytułu refundacji kosztów realizacji operacji: „Poprawa dostępności obszarów 

wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-

Stare Łysogórki” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Gmina Mieszkowice zwiększyła o 50 000,00 zł pomoc finansową z budżetu gminy  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice 

(przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)”. Stąd wnioskuje się o zwiększenie 

dochodów i wydatków na to zadanie. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej zwiększa się o 169 800,00 zł plan dochodów budżetu powiatu  

i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryfinie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 4 176,00 

zł, w związku z realizacją projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Zwiększa się o 130 000,00 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz zobowiązanych jednostek samorządu 

terytorialnego za pobyt mieszkańców. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę, w tym samym 
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dziale i rozdziale plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Gmina Cedynia 

pierwotnie deklarowała pomoc finansową w wysokości 200 000,00 zł dla powiatu  

z przeznaczeniem na „Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, 

modernizacja nawierzchni)”. Jednakże gmina Cedynia podjęła uchwałę, że udzieli pomocy 

finansowej w wysokości 100 000,00 zł. Wobec tego wnioskuje się o zmniejszenie  

o 100 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia, przeznaczonej  

na dofinansowanie zadania „Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, 

modernizacja nawierzchni)”. Projekt uchwały przewiduje również dostosowanie planu 

dochodów i wydatków związanych z zadaniem „Utworzenie Zakładu Aktywności 

Zawodowej”. W uchwalonym budżecie po stronie dochodów była planowana kwota płatności 

przypadająca na rok 2017 w wysokości 2 296 000,00 zł, wobec faktu, że na zadaniu tym 

będzie dokonywane odliczenie podatku VAT, który stał się wydatkiem niekwalifikowalnym, 

a zatem nie jest ujęty w tej części refundacji środków przypadających na bieżący rok. 

Zmniejsza się o 354 941,35 zł plan dochodów - środków finansowych z tego tytułu.  

W związku z tym ulegną zmianie również planowane wydatki zarówno w części 

finansowanej środkami z tego Funduszu, jak i udziału własnego. Proponuje się zmniejszyć  

po stronie wydatków udział własny w wysokości 329 414,63 zł, są to środki własne budżetu,  

a wprowadzić kwotę z tytułu udziału własnego w wysokości 200 000,00 zł, ale ze środków  

z ochrony środowiska. Wobec tego udział własny na tym zadaniu będzie 200 000,00 zł plus 

150 000,00 zł, które są finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Uzupełnieniem tej kwoty pokrycia ogółu kosztów po stronie wydatkowej na to zadanie kwoty 

52 339,00 zł pochodzić będzie ze zmniejszenia planu finansowego starostwa. Reasumując  

po stronie dochodowej na rok 2017 planuje się transze płatności jaką powiat otrzyma na to 

zadanie w wysokości 1 941 000,00 zł natomiast po stronie wydatkowej na finansowanie netto 

w łącznej kwocie 2 243 000,00 zł w tym wydatki netto finansowane środkami zewnętrznymi 

1 893 000,00 zł a środkami własnymi z ochrony środowiska 350 000,00 zł. Skarbnik 

podkreśliła finansowanie netto w wydatkach, ponieważ VAT który powiat będzie finansować 

w tym roku to jest 553 000,00 zł stanowi wydatek własny i finansowany będzie środkami 

własnymi. Kolejne zmiany to uzupełnienie rezerwy celowej o 43 716,00 zł. Ostatnia zmiana 

dotyczy przesunięcia między działami kwoty 1 400,00 zł z przeznaczeniem  

na dofinansowanie zadania publicznego w ramach współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok z zakresu kultury fizycznej pn. Narodowy Bieg 

Niepodległości. Do projektu uchwały dołączono wymagane ustawą i uchwałą budżetową 

odpowiednie załączniki. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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 (druk nr 10/XXXI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedłożony projekt uchwały zmieniający 

wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2017–2039, obejmuje zmianę 

wielkości liczbowych określonych w załączniku nr 1 w związku z projektem uchwały 

budżetowej w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok, zmian w załączniku nr 3 

„Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020” poprzez 

wprowadzenie nowych zadań tj. pozycja 1.1.2.8 pn. „Poprawa dostępności obszarów 

wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - 



9 

 

Trzcińsko-Zdrój – Warnice”, pozycja 1.1.2.9 pn. „Budowa tras rowerowych Pomorza 

Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój”, ponadto 

proponowane zmiany dotyczą przesunięcia nakładów w poszczególnych latach na zadaniu: 

pozycja 1.3.2.1 pn. „Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby 

szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie” zwiększenie łącznych nakładów o 91 757,48 zł, 

zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 o 1 455,60 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań  

o 950 000,00 zł. W dwóch pozostałych zadaniach tj. pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja  

w Gryfinie”: zmiana pozycji zadania z 1.3.2.6 na pozycję 1.1.2.7, przesunięcie limitu 

wydatków z 2017 r. na 2018 r. wraz ze zmniejszeniem jego wielkości o 1 476,00 zł, 

zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 1 476,00 zł. Zmniejszenie nakładów łącznych, 

limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 5 871,57 zł na zadanie bieżące  

pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” (pozycja 1.1.1.6). 

 

Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek odczytał projekt protokołu  

z kontroli przeprowadzonej w dniu 7 września 2017 r. z prawidłowości wydatkowania 

środków za 2016 rok na promocję powiatu w zakresie: celowości, gospodarności i rzetelności 

(nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, zakup materiałów promocyjnych, inne) 

wraz z poprawką Przewodniczącego zespołu kontrolnego Rafała Muchy, gdzie dodano:  

„W odniesieniu do Biuletynu promocyjnego Powiatu Gryfińskiego – gazetki wydanej  

w nakładzie 20 000 egzemplarzy, na polecenie służbowe Starosty Gryfińskiego; w ocenie 

radnego Rafała Muchy w dotychczasowej formule służy on bardziej promocji konkretnych 

osób niż promocji powiatu.” 

 

Członek zespołu kontrolnego Tadeusz Ruchniak: „uważam, że Starosta jest twarzą 

starostwa powiatowego jako instytucji. Starosta musi być w Biuletynie promocyjnym 

powiatu. Nie jest to stricte reklama jakiejś opcji, którą reprezentuje Starosta czy samego 

obywatela W. Konarskiego. Starosta odpowiada za wszystkie działy, za wszystkie decyzje, 

które są mu podległe. Uważam, że nie jest to nadużywanie swojej pozycji, lecz jest to 

normalne w mojej ocenie. W związku z tym sformułowanie wniosku, że jest to nadużywanie, 

uważam za niewłaściwe.” 

 

Protokół z przeprowadzonej kontroli został podpisany przez członków zespołu kontrolnego  

i przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki z pouczeniem, że przed podpisaniem 

protokołu kontroli, kontrolowany może wnieść zastrzeżenia, co do jego treści. 

 

 

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  

 

- brak. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.15. 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Komisji 

 
 Andrzej Szelążek 


