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 PROTOKÓŁ NR 49/18 

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  
z dnia 26.06.2018 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.25 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) Wicestarosta Jerzy Miler, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz zaproszeni naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek. Głównym tematem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 49 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 48/18 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia 
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej w Gryfinie" ( druk nr 2/XLI);  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej – Ewa Urbańska 

 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska 
powiedziała, że „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie” jest 
przedsięwzięciem wynikającym z wniosku, który Powiat składał w ramach programu 
operacyjnego RPO. Głównym przedsięwzięciem jest modernizacja zakładu. Utworzenie 
zakładu planowane jest z dniem 1 września 2018r. Docelowo zatrudnionych będzie 
czterdzieści osób niepełnosprawnych, zatrudnienie to planowane jest na grudzień bieżącego 
roku. 
 
Radna Aleksandra Zielińska zapytała, czy zakres działalności, który jest wymieniony może 
być rozszerzany w trakcie rozwoju. 
 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska 
odpowiedziała, że jest to minimalny zakres, który musi być uruchomiony wynikający z 
wniosku RPO. Jednakże działy mogą być z czasem rozszerzane. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy zachowana jest proporcjonalność miedzy osobami  
o mniejszym stopniu niepełnosprawności a osobami z większym stopniem 
niepełnosprawności. 
 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska 
odpowiedziała, że do uzyskania statusu Wojewody potrzebne jest 70% osób 
niepełnosprawnych w stosunku do całości zatrudnionych. Zatrudniając czterdzieści osób 
planowane jest zatrudnienie dwunastu osób w pełni sprawnych, aczkolwiek w kadrze będą 
również osoby niepełnosprawne. Proporcje są zachowane, mianowicie 35% będą stanowić 
osoby niepełnosprawne o stopniu umiarkowanym, które są wskazane jako upośledzone 
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umysłowo, chore psychicznie albo z autyzmem. Przy zwiększeniu zatrudnienia proporcje 
muszą być nadal zachowane, konsekwencją ich niezachowania jest utrata statusu. 
 
Radna Aleksandra Zielińska zapytała, czy po podjęciu uchwały będzie przeprowadzany 
nabór na pracowników. 
 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska 
odpowiedziała, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych powiązane jest z projektem 
realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Gryfinie, który w ramach 
aktywizacji zawodowej ma przeszkolić czterdzieści osób niepełnosprawnych, które docelowo 
będą pracowały w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Na obecną chwilę zrekrutowanych jest 
trzydzieści pięć osób, które będą miały przeprowadzone szkolenia zawodowe. Osoby te 
aktualnie korzystają z doradcy zawodowego oraz psychologa. Nabór do kadr zostanie 
przeprowadzony w formie konkursu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zapytał czy są w zanadrzu osoby, które 
zostałyby zatrudnione w przypadku rezygnacji z pracy przez osobę zatrudnioną aby zapewnić 
wymagane proporcje.  
 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska 
odpowiedziała, że  
takie osoby są. Wciąż trwa nabór do projektu i nie powinno być problemów z uzupełnieniem 
stanowiska.  
 
Radna Aleksandra Zielińska zapytała, czy projekt obejmuje tylko mieszkańców Gryfina. 
 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska 
odpowiedziała, że projekt obejmuje mieszkańców powiatu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przewiduje dofinansowanie do zakupu albo wynajmu samochodu 
dowożącego osoby niepełnosprawne do miejsca pracy. Osoby mogą podejmować prace na 
terenie całego powiatu. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy w związku z tym, że będzie to piąta instytucja na 
terenie województwa zachodniopomorskiego Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej uczestniczyła w pracach działającego zakładu przyglądając się ich organizacji  
i funkcjonowaniu. 
 
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie Ewa Urbańska 
odpowiedziała, że uczestniczyła w pracach zakładu w Drzonowie na terenie województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. Jest to również zakład budżetowy utworzony przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. Zakłady na terenie naszego województwa są pod rządem 
Stowarzyszenia i działają na innych zasadach. Nasz zakład będzie pierwszym samorządowym 
zakładem w województwie. Zamiarem jest utworzenie w bieżącym roku czterech Zakładów 
Aktywności Zawodowej na terenie naszego województwa, jednakże prawdopodobne nie 
dojdzie to do skutku.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie – 
Ewa Urbańska. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2017 rok ( druk nr 3/XLI);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w ramach omawianej uchwały 
dokumentacja obejmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu Gryfińskiego składające 
się z części opisowej i części tabelarycznej, przedstawiające zestawienie planowanych oraz 
wykonanych dochodów i wydatków budżetowych. Do sprawozdania z wykonania budżetu 
została dołączona wieloletnia prognoza finansowa w zakresie stopnia zaawansowania 
przedsięwzięć jakie były w wieloletniej prognozie na koniec roku. Ponadto do sprawozdania 
dołączono stan mienia powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu prezentuje wykonanie 
podstawowych kategorii i charakterystykę jakie ukształtowały się na dzień 31 grudnia 2017 r.  
Reasumując dochody budżetu kształtowały się na poziomie 75 094 000,00 zł , stopień 
wykonania w stosunku do wielkości planowanej wynosi 99,7%. Wydatki zrealizowane 
zostały w wysokości 73 520 000,00 zł, stopień wykonania w stosunku do planu wynosi 
94,3%. Na planowany deficyt w wysokości 2 714 000,00 zł została osiągnięta nadwyżka 
budżetowa w kwocie 1 573 000,00 zł. Przychody budżetu wyniosły 3 484 000,00 zł, 
pochodziły one z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jako w wyniku kasowego 
wykonania budżetu za 2016r., rozchody w kwocie 770 000,00 zł zostały przeznaczone na 
spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W części opisowej przedstawiono 
charakterystykę dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków. Kolejna część będąca 
przedmiotem uchwały Rady Powiatu dotyczy sprawozdań finansowych, które obejmują bilans 
wykonania budżetu powiatu Gryfińskiego, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny 
rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu. 
Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność wspomnianych jednostek budżetowych, 
dochodów Skarbu Państwa oraz funduszu pracy. Każdy rodzaj tych sprawozdań ujmuje 
również wyłączenia przypływów między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi  
w obrębie naszego budżetu powiatu Gryfińskiego. Celem bilansu z wykonania budżetu jest 
prezentacja wyniku finansowego powiatu od jego powstania. Wynik nosi nazwę 
„skumulowany wynik na zasobach budżetu” i na dzień 31 grudnia 2017r., jest nim deficyt  
w wysokości 5 725 847,00 zł natomiast środki jakie zostały na rachunku bieżącym, 
podstawowym budżetu to kwota 5 515 714,00 zł. Drugi element sprawozdania stanowi łączny 
bilans jednostek budżetowych. Sprawozdanie prezentuje wynik jakie osiągnęły jednostki 
budżetowe z tytułu wyniku finansowego o charakterze memoriałowym. Łącznie wynik 
finansowy dla wszystkich jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r., będący 
zyskiem wyniósł 4 249 087,00 zł , natomiast łączny rachunek zysków i strat, którego celem 
jest przedstawienie wielkości przychodów i kosztów jakie poniosły jednostki w celu ustalenia 
wyniku finansowego. Łączne zestawienie funduszu ma na celu prezentację wartości majątku 
powiatu. Fundusz na koniec ubiegłego roku wyniósł 238 742 940,00 zł.             
 

Na posiedzenie przybył Radny Rafał Mucha 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(3 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 

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

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok (druk nr 4/XLI);  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(3 za; 1 przeciw; 0 wstrz. się). 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XLI);  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i informacji – 
Agnieszka Turek 

 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała, że zmiana ta 
związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), 
w którym zmianie uległy m.in. kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, starostów  
i marszałków województw. Zasadne jest podjęcie zmiany wynagrodzenia Starosty, ponieważ 
wynagrodzenie zasadnicze nie odpowiada obecnie obowiązującym widełkom. Na podstawie 
nowych przepisów wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego ulegnie zmniejszeniu o 1 740,00 zł 
brutto.    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji - Agnieszka Turek 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane 
z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 6/XLI); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Pomoc Administracyjna Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta Marczak 

 
Pomoc Administracyjna Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta 
Marczak powiedziała, że zmiana danej uchwały wymagana jest ze względu na zmiany jakie 
wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z tą ustawą zmianie uległ 
wymiar obowiązkowych godzin dla logopedów, psychologów, pedagogów oraz doradców 
zawodowych. W uchwale podjętej w 2013r., dla logopedów wymiar godzin wynosił 20 godz. 
tygodniowo a dla pozostałych 25 godz. tygodniowo. Według nowych przepisów wymiar 
tygodniowych godzin nie może wynieść więcej niż 22 godziny.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały 
uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk nr 
7/XLI); 
 

Pomoc Administracyjna Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioleta 
Marczak powiedziała, że wprowadzona ustawa o finansowaniu zadań oświatowych uchyliła 
pewne zapisy w Karcie Nauczyciela tj. brak dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. 
Prokuratura Rejonowa w Gryfinie wskazała na bezprzedmiotowość uchwały podjętej przez 
Radę Powiatu w dniu 31 stycznia 2018r., uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
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oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
 

Posiedzenie opuściła Pomoc Administracyjna Wydziału Edukacji, Kultury, sportu i turystyki – 
Wioleta Marczak 

 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d 
w Gryfinie (druk nr 8/XLI); 
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że umowa z dotychczasowym użytkownikiem lokalu na  
11 Listopada w Gryfinie, w którym prowadzony jest punkt kasowy wygasa w sierpniu 
bieżącego roku. W związku z tym, że umowa przedłużenia najmu byłaby kolejną umową, 
zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami niezbędna jest zgoda Rady Powiatu na 
zawarcie umowy. Najemca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na kolejne  
3 lata. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(3 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 
2018 rok (druk nr 9/XLI); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedmiotem zmian jest zmiana budżetu 
polegająca na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców 
domów pomocy społecznej i gmin do tego zobowiązanych. Zwiększenie dochodów  
i wydatków dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku – Zdroju. Zwiększenie odpłatności w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 
wynosi 115 000,00 zł. Kwotę tą przeznacza się jako dotacje dla Stowarzyszenia „Pod 
Dębami” prowadzącego DPS. Wpływy za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku – Zdroju stanowią kwotę 165 000,00 zł., i o tą kwotę zostaje zwiększona dotacja 
dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem”, który prowadzi DPS w Trzcińsku – Zdroju. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zawnioskował o wprowadzenie do budżetu dochodów  
i wydatków związanych z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą „Podnoszenia 
jakości kształcenia zawodowego” poprzez realizacje zagranicznych staży. Projekt ten 
rozpocznie się 1 października 2018 r., i będzie trwał do 30 września 2019 r. Łączne nakłady 
na wskazany projekt wynoszą 83 034,00 euro, czyli 358 258,00 zł. Do budżetu po stronie 
dochodów i wydatków w bieżącym roku wprowadzona zostanie część służącą do realizacji 
zadań projektu w tym roku budżetowym, jest to wartość 48 258,50 zł. Drugi projekt, który ma 
być realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie to „Inwestycja  
w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość”. Jego realizację przewiduje się w latach 
2018 -2020, którego łączne nakłady wyniosą  2 031 000,00 zł. Projekt uchwały wnosi  
o wprowadzenie dochodów i wydatków tej części, która przypadnie na finansowanie zadań 
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projektu w tym roku, a jest to kwota po stronie dochodów 148 081,00 zł natomiast po stronie 
wydatków 155 421,00 zł. Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych otrzymało 
nawiązkę sądową w kwocie 4 000,00 zł i wnosi o zwiększenie dochodów z przeznaczeniem 
na zorganizowanie wyjazdu letniego wychowanków placówki. Wydział Zarządzania 
Kryzysowego wniósł o dokonanie zmiany w środkach, dla których jest dysponentem ujętym 
w planie finansowym Starostwa poprzez wyodrębnienie z wydatków bieżących, wydatków 
majątkowych w wysokości 6 000,00 zł., na zakup pilarki łańcuchowej. W związku ze zmianą 
klasyfikacji budżetowej tj. brzmienia paragrafu 269, który określa wartość środków 
otrzymanych przez powiat z funduszu pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pochodnych 
na treść, że są to środki z funduszu pracy wynikające z odrębnych ustaw, jest to techniczna 
zmiana po stronie dochodów gdzie wprowadza się paragraf zmniejszający brzmienie 
poprzedniej nazwy, a zwiększa się paragraf w brzmieniu obowiązującym. Projekt uchwały 
ujmuje również zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych z tytułu  „Dostosowania 
infrastruktury szkolnictwa zawodowego do rynku pracy” w wysokości 1 487 500,00 zł.,  
z tytułu, że powiat nie otrzymał dofinansowania. W związku z podjętą uchwałą na 
poprzedniej sesji, która zmieniała uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Zachodniopomorskiego na budowę tras rowerowych, zmiana techniczna  
w budżecie polega na wyodrębnieniu ze środków przeznaczonych na drogi publiczne 
powiatowe kwotę 70 805, 00 zł i przypisuje się ją do rozdziału drogi publiczne wojewódzkie. 
Do projektu uchwały dołączono wymagane załączniki.    
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2018-2039 (druk nr 10/XLI); 
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej podyktowane są zmianami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej, 
ponieważ wprowadzane są nakłady na dwa omówione projekty, które realizować będzie 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Z wieloletniej prognozy finansowej zostaje 
wykreślone zadanie dotyczące „Dostosowania infrastruktury szkolnictwa zawodowego do 
rynku pracy”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania radnego Piotra 
Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 
11/XLI). 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w związku z wpłynięciem 
wniosku Radnych Inicjatywy Samorządowej sporządzony został niniejszy projekt uchwały. 
Zgodnie z ustawą taki wniosek może złożyć ¼ radnych. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy jest wydany wyrok skazujący. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odpowiedział, że taki wyrok nie został 
wydany. W związku z aresztem tymczasowym uzasadnienie jest w kontekście 
uniemożliwienia sprawowania funkcji.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad.5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji Andrzej Szelążek powiedział, że w niniejszym punkcie zostanie 
omówione posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które ma się odbyć w lipcu bieżącego roku tj. 
ustalenie terminu, który będzie się wiązał z podsumowaniem kontroli, która odbędzie się  
6 lipca 2018r. Proponuję termin na 23 lipca 2018r. 
 
Radny Rafał Mucha odpowiedział, że w tym czasie będzie nieobecny. 
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że jest 14 dni na wypracowanie 
wniosków pokontrolnych to posiedzenie może odbyć się do 15 lipca.2018 r., tj. 12.07 lub 
14.07.2018 r. 
 
Radna Aleksandra Zielińska powiedziała, że zespół kontrolny byłby 6.07 to posiedzenie 
komisji może być 12.07.2018 r.  
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że w związku z  brakiem 
zgłoszonych uwag do zaproponowanego terminu, posiedzenie zostaje ustalone na  
12.07.2018 r. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14:25. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Aneta Stachów 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Tadeusz Ruchniak 
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