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PROTOKÓŁ NR 41/17 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 24.10.2017 r. 

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.10 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 2 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 Przewodniczący komisji 

Andrzej Szelążek. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 

uchwał na XXXII sesję Radę Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 41 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 40/17 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXII 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 stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 2/XXXII); 

 

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

powiedziała, że został przedłożony Radzie Powiatu pakiet ośmiu uchwał, które stwierdzają 

przekształcenie szkół, związane z reformą edukacji, która została wdrożona z dniem  

1 września 2017 r.  Uchwały muszą zostać podjęte w terminie do 30 listopada br. Dwie 

uchwały dotyczą przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOS-W i w Zespole 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, z sześcioletniej na ośmioletnią. W tych szkołach 

będą prowadzone oddziały gimnazjum do wygaszenia. Kolejne trzy uchwały  

tj. przekształcenie Zasadniczych Szkół Zawodowych w Szkoły Branżowe I stopnia  

tj. w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych i SOS-W w Chojnie. Oddziały zasadniczych szkół 

zawodowych prowadzone będą do wygaszenia w tych szkołach. Kolejne dwie uchwały 

dotyczą stwierdzenia przekształcenia Szkół Przyspasabiających do Pracy w Szkołę 

Przyspasabiającą do Pracy. Jeżeli chodzi o uczniów to nic się nie zmienia, bo system był  

i pozostaje trzyletni, jedynie zmienia się podstawa prawna. Tutaj będą przyjmowani docelowo 

uczniowie po ósmej klasie szkoły podstawowej, w tym momencie po gimnazjum. 

Ustawodawca nieznacznie zmienił pojęcie Szkoły Przyspasabiającej do Pracy do tej pory  

do 31 sierpnia br. była to Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego przysposobienie do pracy. W tym momencie z nową nomenklaturą  

w ustawie – Prawo oświatowe została ta formuła skrócona na trzyletnią Szkołę 

Przyspasabiającą do Pracy przeznaczona wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  
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z niepełnosprawnościami sprzężonymi. I jeszcze jedna uchwała dotyczy przekształcenia 

Policealnej Szkoły Zawodowej, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Gryfinie. Sytuacja jest podobna, gdyż była to szkoła o okresie nauczania nie dłuższym 

niż dwa i pół roku. Szkoła ulega przekształceniu również w szkołę policealną. W ustawie  

o systemie oświaty był zapis, że jest to policealna szkoła dla osób posiadających 

wykształcenie średnie o okresie nauczania nie dłuższym niż dwa i pół roku, umożliwiająca 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Aktualnie brzmi to tak – policealna dla 

osób posiadających wyksztalcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie 

dłuższym niż dwa i pół roku. Jest to w zasadzie szkoła, która nigdy nie prowadziła naboru  

i chyba docelowo przewidziana do likwidacji. Procedura przekształcania jest w zasadzie 

związana z przyjętą siecią szkół ponadgimnazjalnych, którą to Rada Powiatu przyjęła  

w kwietniu br.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk nr 3/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 4/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  

w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie 

(druk nr 5/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk 

nr 6/XXXII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie (druk nr 7/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy 
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wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk  

nr 8/XXXII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 9/XXXII); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

Lorenowicz-Bień. Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2018 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 10/XXXII); 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 

powiedziała, że od dnia 1 stycznia 2017 r. do 25 września br. powiat dołożył już 28 231,33 zł 

do zadania. Poniesione wydatki wyniosły 10 869,59 zł z zakresu usuwania pojazdów, 

27 567,74 zł z zakresu parkowania pojazdów, natomiast wpływy z tego tytułu wyniosły 

10 206,00 zł. Najwięcej kosztów rodzą pojazdy, które nie są odbierane przez właścicieli. 

Najczęstsze przypadki dotyczą pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony i w stosunku do 

ubiegłego roku stawka za usunięcie pojazdu wzrosła o 10,00 zł, a za każdą dobę 

przechowywania o 1,00 zł. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy są widoki na to, żeby te nieodbierane egzekwować,  

bo rozumie że tych dłużników to powiat trochę ma. 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 

powiedziała, że postępowania egzekucyjne są prowadzone wobec takich właścicieli.  

W większości przypadków powiat posiada wiedzę, dlaczego te pojazdy nie są odbierane. 

Zwykle taka osoba kupuje pojazd, który wart jest 500,00 – 800,00 zł, nie zdaje sobie sprawy  

z tego, że zostanie na nią nałożona decyzja o tychże kosztach, albo wręcz bardzo dobrze zdaje 

sobie z sprawę z tego, że nie będzie żadnej ściągalności, gdyż nic nie posiada. Procedura 

wygląda tak, że właściciel ma trzy miesiące na odebranie takiego pojazdu z parkingu od 

momentu odholowania. Jeżeli w terminie trzech miesięcy nie odbierze pojazdu to powiat 

wysyła wniosek do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu. Zwykle sprawa w sądzie 

też trwa kilka miesięcy. Jeżeli powiat stanie się właścicielem wówczas zostaje powołany 

rzeczoznawca w celu wykonania wyceny pojazdu, czy pojazd nadaje się do przeprowadzenia 

licytacji ewentualnej sprzedaży czy do oddania na złom. Na razie jeden pojazd był wyceniony 

na 4 000,00 zł, lecz i tak nie udało się go sprzedać podczas licytacji. Reszta pojazdów poszła 

na   złomowanie.   Za   złomowanie   pojazdu   powiat   otrzymuje   370,00  zł. Kiedy kończy 

się postępowanie likwidacyjne pojazdu to powiat dopiero rozpoczyna procedurę 

administracyjną. Oczywiście pojazd musi zostać także ubezpieczony. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa dodała, że stan rozrachunkowy na koniec pierwszego 

półrocza wyglądał, że jest około 19 dłużników i dwóm zostało rozłożone spłacanie na raty. 
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Natomiast wartość zaległości z tego tytułu to 320 000,00 zł, a odsetki narosły na ponad 

60 000,00 zł. Są to należności od powstania tego obowiązku ustawowego. Natomiast efekty 

windykacyjne to kończą się umorzeniem postepowania przez komorników. To jest kilka 

przypadków. A w pozostałych przypadkach to są poszukiwania w całej Polsce.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-

Śmiałkowska. Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 

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

na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej 

przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 11/XXXII); 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 

Zawierucha powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na użyczenie lokalu 

mieszkalnego na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej jednostki – mieszkania 

chronionego. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków 

dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk  

nr 12/XXXII); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w wyniku 

uzgodnień z Nadleśnictwami Gryfino, Chojna oraz Mieszkowice wytypowano odcinki dróg 

powiatowych przebiegające przez tereny leśne, które mogą zostać pozbawione kategorii 

powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania. Wytypowane drogi służą gospodarce leśnej,  

a stan dróg wymagałby remontów. Po przejęciu dróg nadleśnictwa mają możliwość 

sfinansowania ich remontów. Uzgodnione odcinki zostały zaznaczone na mapkach, które 

stanowią załączniki do uchwały. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że nadleśnictwa robią drogi dlatego, 

że wiąże się to z planami urządzeniowymi na 10 lat. I w niektórych nadleśnictwach stan dróg 

jest taki, że stanowią problem przy wywożeniu drewna z lasu. Tak naprawdę to nadleśnictwa 

sprzedają drewno loco las, a za transport odpowiadają te firmy, które kupują drewno. Leśnicy 

gospodarują lasem, a tak naprawdę z tego żyje cały przemysł drzewny. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że potrzebna jest współpraca  

z nadleśnictwami, polegająca na przykład na tym, żeby wcześniej informować powiat kiedy 

przewoźnicy będą jechali do lasu po odbiór drewna. Jak posiada się taką informację to jest 

możliwość przygotowania się do obserwacji, w jaki sposób wykonywane jest to zadanie.  
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To jest tak samo jak z rolnikami, gdzie się rolników zaczyna pilnować kiedy wyjeżdżają z pól 

i nawożą błoto na drogi. Były już takie przypadki kiedy udało się wymóc na przewoźniku, 

żeby wyrównał przynajmniej pobocze. Natomiast były już uwagi od leśników takie, że nie 

wiedzą kiedy przewoźnicy będą wywozili drewno. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że to jest prawda. Gospodarka leśna 

prowadzona jest w sposób ciągły. Wycinki w celu pozyskania surowca nie dokonuje się  

w jednym miejscu, żeby uniknąć ewentualnych protestów.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 (druk 

nr 13/XXXII); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że powiat 

nawiązał współpracę z Województwem Zachodniopomorskim, które swego czasu co również  

było przedmiotem uchwały Rady, wystąpiło do jst które wpisują się w korytarze tras 

rowerowych. Na tą okoliczność dwa lata temu powiat podpisał list intencyjny, obecnie 

rozpoczynają się inwestycje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zamawiającym w tym 

przypadku jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a powiat jest stroną 

dotującą. Projekt pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa 

Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko-Zdrój”, realizowany przez województwo jest w ramach 

RPO, uwzględnia budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej na odcinku Gryfio-

Szczawno. W związku z powyższym powiat jako partner projektu, zadeklarował 

dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 7,5% wartości robót, jaka wynika z przetargu 

nieograniczonego i wynosi 73 120,00 zł. Powiat udzieli dotacji celowej w dwóch transzach:  

w 2017 r. w wysokości do 11 184,00 zł, w 2018 r. w wysokości do 61 936,00 zł. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy są jakieś możliwości żeby choć trochę zabezpieczyć 

rowerzystów przed samochodami wyjeżdżającymi z Gryfina z dużą prędkością. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że oprócz 

oznakowania nie są w stanie nic więcej zrobić. Ulica jest oświetlona, być może należałoby 

wymienić stare klosze. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy inwestycja obejmowała też dokonanie wymiany kloszy.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że to zadanie 

nie było objęte inwestycją. Ewentualnie jeżeli byłyby takie problemy to należałoby gminie 

zwrócić na to uwagę, bo należy to do jej zadań. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że jak jest szaruga to w tym rejonie jest ciemno. Nie jeździ 

tam akurat rowerem, ale często porusza się tą drogą. Jest tam ciemno. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że to jest taki 

teren jakby wąwozu o dużym zadrzewieniu. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że głównie chodzi o pierwszy podjazd do ulicy  

J. Słowackiego.  
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że zwróci na to 

uwagę. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 14/XXXII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedłożony projekt uchwały ma na celu 

urealnienie planowanych dochodów i wydatków do wielkości prognozowanych po stronie 

wykonania. Również wprowadza zmiany wynikłe z bieżących zdarzeń. Gmina Gryfino 

przekazała za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 zł  

z przeznaczeniem na remont parkingu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie. Stąd zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie powiatu. Zostają 

wprowadzone środki z PFRON w wysokości 106 058,55 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie to kwota 80 000,00 zł 

oraz dla Gminy Gryfino kwota w wysokości 24 491,15 zł z przeznaczeniem na wymianę 

posadzki podłogowej korytarza szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. 

Do budżetu zostają wprowadzone środki związane z realizacją projektu Przeciwdziałanie 

Ekstremizmom w wysokości 121 212,86 zł. Środki te w ramach projektu realizować będzie 

ZSP w Chojnie. Również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie realizuje 

projekt w ramach współpracy polsko-niemieckiej pt. „Sprytne ręce są sprawniejsze”,  

na kwotę 800,00 zł. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zostają 

zwiększone o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego 

DPS w Moryniu. Zwiększeniu ulegają również środki z tytułu opłat i kar za korzystanie  

ze środowiska w wysokości 40 447,49 zł. W związku z tym zostają zwiększone dochody  

z tego tytułu i przeznacza się je na zadania związane z odwodnieniem dróg. Zadanie 

realizować będzie Wydział Zarządzania Drogami. Po stronie wydatkowej, jak i dochodowej 

zostają wyprowadzone środki związane z realizacją trzech inwestycji tj. „Przebudowa  

i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie”, „Termomodernizacja budynku 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków 

w SOSW w Chojnie – termomodernizacja budynku internatu”. W związku z nieuzyskaniem 

dofinansowania na te trzy zadania zostają one wyprowadzone z budżetu. Również ulegnie 

zmniejszeniu plan dochodów i wydatków na zadaniu związanym z robotami drogowymi  

w Gminie Moryń. W konsekwencji tego ulegnie zmniejszeniu pomoc finansowa udzielona  

z Gminy Moryń na to zadanie o kwotę 40 000,00 zł. Kolejne zmiany dotyczą urealnienia  

planu dochodów mianowicie zwiększeniu ulegnie plan dochodów z tytułu tych pozycji, które 

wykazują już wykonanie ponad plan przy jednoczesnym zmniejszeniu odpowiednich pozycji. 

Zwiększeniu ulegnie plan dochodów o 80 016,00 zł natomiast zmniejszeniu ulegną dochody 

w wysokości 462 000,00 zł. Jeśli chodzi o zwiększenia to główną pozycją jest pozyskanie kar 

umownych, inne pozycje są mniej znaczące po stronie dochodowej. Natomiast jeżeli chodzi  

o zmniejszenie dochodów to planowane jest zmniejszenie wpływu ze sprzedaży mienia  

o 320 000,00 zł oraz planowane wpływy z opłat publiczno-prawnych takich jak opłata 

komunikacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, czy opłaty geodezyjne. Charakter tych 

dochodów jest uzależniony od ilości interesantów. Przy zmniejszeniu wpływów ze sprzedaży 

mienia znaczenie ma budynek, który był przeznczony do sprzedaży, w efekcie planuje się  

go wydzierżawić. Zostaje wprowadzona nowa inwestycja pn. „Rozbudowa Szpitala 
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Powiatowego w Gryfinie” na rok 2017 zostaje wprowadzona kwota 20 000,00 zł, pozostałe 

zmiany dotyczą przesunięcia po stronie wydatków między działami, o które to zmiany 

wnioskowali naczelnicy. Generalnie nie jest angażowany deficyt. Do projektu uchwały 

dołączone zostały wymagane załączniki. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

14. 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 15/XXXII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedłożony projekt uchwały zmieniający 

wieloletnią prognozę finansową w części dotyczącej przedsięwzięć – zał. nr 3 wprowadza po 

pierwsze wszystkie zmiany, które wynikają ze zmian budżetu, a zatem wyprowadzane zostają 

wspomniane już trzy inwestycje, które zmniejszają wydatki powiatu ale wprowadzone zostają 

nowe to znaczy te wynikłe z programów, które realizują jednostki, a także nowe jak 

„Przebudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” oraz kilka pozycji jest gdzie następują 

zmiany nakładów, przesunięcia w poszczególnych latach. Szczegółowo zostało to opisane  

w uzasadnieniu.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

15. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. 

(druk nr 16/XXXII); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że na najbliższej sesji Rady Powiatu 

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. zostanie 

przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu za I 

półrocze 2017 r. to poziom dochodów ukształtował się na poziomie 75 841 510,21 zł, wydatki 

80 107 757,13 zł, deficyt 4 266 246,92 zł, przychody w wysokości 5 036 246,92 zł i rozchody 

wielkości 770 000,00 zł. Planowany deficyt w założeniu pokryty ma być 2 000 000,00 zł 

kredytu i 3 266 246,92 zł stanowić mają wolne środki jako wynik ubiegłego roku, które to 

zostały w całości wykonane. Natomiast na dzień 30 czerwca 2017 r. nie był uruchamiany 

kredyt. Generalnie dochody wykonano w 48,45% tj. 36 744 030,56 zł. Wydatki zostały 

wykonane w 41,94% tj. 33 595 940,96 zł. Natomiast wynik budżetowy, ustalony jako różnica 

zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi 

nadwyżkę budżetową w wysokości 3 148 089,60 zł. Przychody zostały wykonane w 

wysokości 3 484 152,06 zł natomiast rozchody, które dotyczyły spłaty rat kapitałowych 

kredytów wcześniej zaciągniętych to 385 000,00 zł. Strukturę dochodów i wydatków w części 

opisowej szczegółowo w zakresie dochodów opisano różne tytuły zarówno plan i wykonanie 

oraz przedstawiono strukturę wydatków zarówno w podziale na wydatki bieżące majątkowe a 

także strukturę wydatków co do ich rodzajów. Na zrealizowane wydatki składają się 

wynagrodzenia i pochodne stanowią one 60,3% ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące 

to 9,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5%, koszty obsługi długu w ogólnej kwocie 

wydatków stanowią 0,4%, pozostałe wydatki na zadania statutowe to 19,5%, wydatki 

majątkowe w ogólnej kwocie wydatków stanowią 3,8%. Podsumowując budżet na koniec 

okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą nadwyżki budżetowej w wysokości 

3 148 089,60 zł i wynikiem nadwyżki operacyjnej czyli różnicą między dochodami bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi na poziomie 3 954 132,65 zł. Do informacji dołączone zostały 

wymagane ustawą o finansach publicznych zestawienia tabelaryczne oraz dołączono 
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kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w 

sprawie szczegółowości informacji z wykonania budżetu za I półrocze dołączone zostały 

materiały informacyjne, które przedstawiły jednostki organizacyjne powiatu. 

 

Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Szelążek powiedział, że Zespół Kontrolny w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu Rafał Mucha, 

2. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 

3. Członek Zespołu Tadeusz Ruchniak, 

przeprowadził kontrolę kosztów 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), protokół  

wraz z uwagami, które wniósł do protokołu Starosta Gryfiński jako kierownik kontrolowanej 

jednostki stanowią zał. nr 3, Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek przedstawił wyniki 

kontroli. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Zespół Kontrolny wnioskuje o opracowanie i przyjęcie przez Zarząd 

dostępnego dla wnioskodawców katalogu przesłanek, którymi Zarząd Powiatu kieruje się  

w danym roku budżetowym przy podejmowaniu decyzji o wsparciu finansowym wydarzeń 

kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, jubileuszowych i gospodarczych itp. promujących 

powiat. Uzasadnieniem wniosku jest fakt wydatkowania na powyższe cele środków 

publicznych, dbałość o przejrzystość zasad dysponowania budżetem, a także ułatwienie 

składania wniosków potencjalnym wnioskodawcom. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne  

(stanowiące zał. nr 4, znak pisma BRZ.0012.3.41.2017). 

 

 

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  

 

- brak. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.10. 

 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 
 Andrzej Szelążek 


