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PROTOKÓŁ NR 44/18 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 29.01.2018 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 2 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 XXXVI sesję Radę Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 44 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 43/17 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Zenon 
Trzepacz. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 8/XXXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że spółka zajmująca się budową wież telekomunikacyjnych 
wystąpiła do powiatu o wyrażenie zgody na zawarcie na okres 10 lat, w drodze 
bezprzetargowej, umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. Jest to 
spowodowane tym, że firma zanim przystąpi do jakichkolwiek działań jak uzyskanie decyzji 
o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę, warunków środowiskowych, chciałaby 
mieć zapewnienie dzierżawy, że w tym rejonie może powstać inwestycja. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, jeżeli jest grunt, który można wydzierżawić i nie ma 
żadnej innej kolizji między przeznaczeniem tego miejsca, gdzie składowano materiały  
w celu zimowego utrzymania dróg, ani sprzeciwu społecznego to jest to jak najbardziej 
słuszne. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że po przygotowaniu materiałów, 
zapoznaniu się z celem inwestycji, pojawił się sprzeciw społeczny i stąd obecność Radnego 
Rady Miejskiej w Gryfinie pana Zenona Trzepacza, który reprezentuje mieszkańców z tej 
miejscowości. 
 
Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (2+1=3). 
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Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Zenon Trzepacz podziękował za możliwość 
uczestniczenia w posiedzeniu komisji. Jego obecność jest podyktowana protestem 
mieszkańców w związku z próbą podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości o powierzchni około 100 m2 w miejscowości Daleszewo. Jest to w rejonie 
ulicy Zielonej. Natomiast plac jest położony jakby poniżej części zabudowy. Są tam trzy 
budynki, w których mieszka około 95 osób. Lokalizacja tego obiektu byłaby w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynków mieszkalnych niekorzystnie oddziaływując na zdrowie i komfort 
życia. Z drugiej strony działki, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki, są dwa domy,  
w tym jeden nowo wybudowany budynek mieszkalny młodej rodziny. Budynki położone są 
na skarpie, czyli są wyżej, więc jest zagrożenie. Gdyby tam była jakaś góra, wzniesienie to 
może to oddziaływanie byłoby mniejsze, chociaż nikt nie wie do końca jakie to ma 
oddziaływanie na nasz organizm. Są to nowe technologie. Mieszkańcy sprzeciwiają się temu 
bardzo zdecydowania. Przez dwadzieścia lat na przedmiotowej działce funkcjonowała 
wytwórnia mas bitumicznych, która zatruwała życie mieszkańcom ulicy Zielonej  
w Daleszewie. Mieszkańcy czują się zapomniani, że nikt o nich nie pamięta, ani się o nich nie 
troszczy, a chcieliby w miarę spokojnie żyć, w przyzwoitych warunkach. Tam mieszkają 
wielopokoleniowe rodziny, starsi ludzie, młodsi i małe dzieci. W odczuciu mieszkańców 
inwestycja w tym miejscu będzie z pewnością źródłem konfliktów. Radny zaapelował  
do członków komisji jeżeli istnieje taka możliwość, żeby wycofać tą uchwałę. Radny również 
rozmawiał z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino, który w miarę swoich kompetencji będzie 
robił wszystko zgodnie z przepisami, żeby tej inwestycji tam nie było. Radny zaproponował, 
że za jakiś czas można byłoby zrobić spotkanie z mieszkańcami, pokazać argumenty, 
przedstawić analizy czy badania. Radny poinformował, że złożył do Starostwa pismo 
kierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o wycofanie tej uchwały na prośbę 
mieszkańców (stanowi załącznik nr 3).  
 
Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy są jakieś solidne analizy przeprowadzone przez 
wysokiej klasy fachowców o ewentualnym tego typu negatywnym oddziaływaniu na zdrowie 
ludzkie. Takie badania mogłyby uspokoić nieco mieszkańców. A z drugiej strony gdyby 
mieszkańcy mogli również czerpać korzyści z tej dzierżawy, na przykład mieć wybudowany 
ogródek dla ich dzieci. 
 
Radny Rafał Mucha powiedział, że ukształtowanie terenu jest takie, że połowa masztu może 
być na wysokości okien mieszkańców. Potencjalne wpływy mogą stanowić około 400 - 500 
euro miesięcznie, zatem należałoby na spokojnie przemyśleć, żeby nie popełnić jakiegoś 
błędu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że należałoby poinformować komisję  
że już tam mają jeden maszt antenowy. 
 
Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Zenon Trzepacz potwierdził, że jest już jedna z tym,  
że w odległości 150-200 metrów na wzniesieniu na terenie Odra Land. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że poprzednia Komisja Ochrony Cywilnej 
(…) przegłosowała wniosek o zdjęcie tej sprawy z porządku obrad sesji Rady Powiatu, żeby 
zastanowić się i faktycznie uzupełnić o ewentualne opinie, czy nakładanie się pól nie 
powoduje tam uciążliwości. Z tymi opiniami też różnie bywa, gdyż jedni dadzą wiarę tej 
opinii, a drudzy jej nie dadzą wiary. Niestety nie doświadczyliśmy jeszcze jak pola 
elektromagnetyczne wpływają na człowieka. 
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Komisja nie głosowała nad przedstawionym projektem. 
 
Komisja Rewizyjna jednogłośnie przegłosowała wniosek do Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zdjęcia z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy 
dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 8/XXXVI). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. (druk nr 3/XXXVI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2017 r. (druk nr 4/XXXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. (druk nr 5/XXXVI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2017 r. 
(druk nr 6/XXXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. (druk  
nr 7/XXXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej  
od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (druk nr 9/XXXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wystąpiła  
z wnioskiem o wyrażenie zgody do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela. Chodzi o podwyższenie 
wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli, spowodowane brakiem nauczycieli 
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praktycznej nauki zawodu na rynku pracy. Podwyżka wyniesie około 400 zł brutto 
miesięcznie. Koszt finansowy roczny wyniesie 5 781,00 zł podwyżki.   
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że podobne problemy kadrowe mogą 
nastąpić wkrótce w Technikum Elektrycznym, gdzie nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
są ze Szczecina. Problem polega na tym, że są jednak określone warunki pracy i płacy, nie 
można jakby swobodnie ustalać wynagrodzeń. To jest problem, z powodu którego ludzie 
wolą pracować w przemyśle. A do tego dochodzi podejście ucznia do szkoły i nauczania  
oraz postawa rodziców. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

8. 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 przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 10/XXXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i powoduje to utratę mocy dotychczasowych 
zapisów dotyczących trybu udzielania i rozliczania przedmiotowych dotacji. W związku  
z powyższym, konieczne jest podjęcie uchwały na podstawie nowych przepisów  
i wyeliminowanie z obiegu prawnego dotychczas obowiązującej uchwały Nr XXX/197/2017 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. 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. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie uchylający uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk nr 11/XXXVI); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że obowiązujące dotychczas zapisy Karty Nauczyciela, stanowiące podstawę 
prawną ustalania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zostały uchylone (nie 
obowiązują od 1 stycznia 2018 r.). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2018 rok (druk nr 12/XXXVI);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały wnosi o dokonanie 
zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Modernizacja auli  
w budynku SOSW w Chojnie” w kwocie 107 000,00 zł. Jednocześnie kwotę tą proponuje się 
przeznaczyć na „Przebudowę budynku Sali gimnastycznej przy  ul. Podmurze 4  w SOSW  



5 
 

w Chojnie”, w tym wymianę stolarki okiennej w wysokości 69 535,30 zł. Pozostałą kwotę  
37 933,74 zł na zadanie-remont elewacji Sali Gimnastycznej SOSW w Chojnie. Zwiększa się 
plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę  
92 295,96 zł w związku z realizacją przez PCPR pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd”, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 
92 295,96 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z  wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Planowane przychody budżetu wyniosą 8 592 295,96 zł, natomiast planowany deficyt budżetu 
wyniesie 7 822 295,96 zł. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 13/XXXVI);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej dotyczą zmian wynikających ze zmian w projekcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2018 r., jak również urealnienia wielkości liczbowych 
wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego  
w latach 2018-2022”. Wszystkie zmiany szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad.4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
- brak. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Andrzej Szelążek 
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