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PROTOKÓŁ NR 52/18 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 12.09.2018 r. 
  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13:40 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 3 członków komisji, Skarbnik 
Powiatu Janina Niwa, naczelnicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie (lista obecności - zał. 
nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
komisji Tadeusz Ruchniak. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
projektów uchwał na XLIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 52. posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2.  
 
Ad. 3 
Protokół nr 51/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 lipca 2018 r. został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
(druk nr 4/XLIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczący zajęcia stanowiska  

w sprawie wezwania Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8  sierpnia 2018 r. 
do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego (druk  
nr 5/XLIII); 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru Członka Zarządu 

Powiatu w Gryfinie (druk nr 6/XLIII); 
 
Przewodniczący Tadeusz Ruchniak powiedział, że wybór Członka Zarządu nastąpi  
na wniosek Starosty Gryfińskiego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(2 – za; 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) 

Radny Rafał Mucha nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ w Jego ocenie głosowanie jest 
bezprzedmiotowe, projekt uchwały jest niekompletny. Trudno opiniować projekt uchwały,  
w którym nie wiadomo kogo on dotyczy.  
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XLIII); 
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Przewodniczący Tadeusz Ruchniak powiedział, że Starosta Gryfiński wystąpił w dniu  
30 sierpnia 2018 r. do Rady Powiatu z wnioskiem o powołanie Pani Janiny Niwy  
na stanowisko Skarbnika Powiatu z dniem 26 września 2018 r. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Żórawie, gmina Gryfino (druk  
nr 8/XLIII); 

 
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 na podstawie decyzji podziałowej Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino działka nr 107/1 o pow. 0,0089 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 
Żórawie, gmina Gryfino, przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego 
z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi publicznej powiatowej Nr 1368Z – ulicy 
Malinowej. Stosownie do zapisów ww. decyzji podziałowej, w celu zapewnienia 
pozostałym działkom nr 107/2, 107/3 i 107/4 dostępu do drogi publicznej, niezbędne jest 
ustanowienie na ich rzecz służebności przejazdu i przejścia w działce nr 107/1. Mając  
na uwadze powyższe okoliczności, właścicielka ww. nieruchomości wystąpiła 
z wnioskiem o ustanowienie na rzecz działek nr 107/2, 107/3 i 107/4 służebności przejścia 
i przejazdu w działce nr 107/1, w celu zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostępu 
do drogi publicznej. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego instrumentem płatniczym 
(druk nr 9/XLIII); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 
powiedziała, że Wydział rozpoczął procedurę poszerzenia umowy z Polską Wytwórnią 
Papierów Wartościowych S.A. o dodatkową usługę w zakresie elektronicznych płatności 
“Systemu płatności PIK” w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie i Chojnie.  
W związku z tym, że trwają na ten temat rozmowy to wspólnie z Panią Skarbnik uzgodniono, 
że należy wprowadzić uchwałą możliwość dokonywania takich płatności. Wynika to z ustawy 
o finansach publicznych. Dodała, że odpłatność za tę transakcję będzie wynosiła 2,00 zł  
i będzie trafiała na konto Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 
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Radny Rafał Mucha zapytał o przyczynę tak wysokiej prowizji, która w stosunku  
do dokonywanych opłat może się okazać proporcjonalnie za wysoka. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 
odpowiedziała, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ma tak zapisane  
w umowie. W kontekście obsługi programu CEP jest to najkorzystniejszy podmiot. Dodała, 
że nie mają wpływu na wysokość prowizji. Następnie poinformowała, że jest możliwość,  
a nie konieczność rozszerzenia umowy i jest to kolejna możliwość płatności dla klienta.  
Po przeanalizowaniu funkcjonalności programu CEP dla Wydziału Komunikacji i Transportu 
ta umowa jest korzystna do przyjęcia. Żaden program nie będzie kompatybilny. Dodała,  
że testowali darmowy, rządowy program w zakresie elektronicznych płatności, jednak przy 
drukowanym potwierdzeniu płatności nie widnieją informację o osobie dokonującej płatności 
oraz czego opłata dotyczyła, a w tym przypadku będzie to zachowane.  
 
Radny Rafał Mucha zapytał, czy nie można skorzystać z usług bankowych. Dodał, że jest 
tam ustalona również prowizja, ale chyba ustalona procentem od wartości, a nie koniecznie 
kwotą. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 
odpowiedziała, że nie zaciągała opinii w tym zakresie, z tego względu iż nie będzie  
to współgrało z CEP, do którego nie można podłączyć żadnego innego programu. CEP jest 
zamkniętym programem i jak otrzymują dyspozycje to informatycy urzędu nie mogą 
wykonywać żadnych czynności na tych systemach.  
 
Przewodniczący Tadeusz Ruchniak zapytał, czy umowa zostanie podpisana na czas 
nieokreślony. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik-Śmiałkowska 
odpowiedziała, że umowa jest zawarta na druki komunikacyjne, a kwestia dodatkowej usługi 
będzie regulowana załącznikiem. Jeżeli nie będą dokonywane transakcje przez jakiś okres 
czasu na daną kwotę to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. sama „zabierze” 
terminale.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji  
i Transportu – Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. (druk nr 10/XLIII); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie  - Bożena Stawiarska. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że wysokość przypadających środków PFRON dla Powiatu Gryfińskiego 
według algorytmu na realizację zadań w 2018 r. wynosiła 1 746 772,00 zł.  
Po przyznaniu dodatkowych środków przez PFRON w kwocie 39 001,00 zł wysokość 
środków dla Powiatu Gryfińskiego wynosi 1 785 773,00 zł. Kwotę 39 000,00 zł zgodnie  
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ze wskazaniem Prezesa Zarządu PFRON przeznacza się na dofinansowanie działalności 
działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie i w Goszkowie, natomiast - 1,00 zł  
na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.    
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie - Bożena Stawiarska. 

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

na 2018 rok (druk nr 11/XLIII);  
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu – Janina Niwa. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa omówila zmiany dochodów i wydatków budżetu powiatu na 
2018 r., zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 12/XLIII);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały jest konsekwencją 
wprowadzonych zmian do budżetu powiatu. Dodatkowo Zarząd Powiatu wprowadził  
do budżetu powiatu dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem  
na  DPS w Dębcach i Trzcińsku-Zdroju, zatem trzeba urealnić nakłady w WPF, jakie  
są przedstawione dla tych domów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Ruchniak, jako przewodniczący zespołu 
kontrolnego ustalił termin przeprowadzenia kontroli w zakresie kosztów utrzymania 
samochodów wykorzystywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
do celów służbowych w 2017 r., na dzień 26 września 2018 r. na godz. 12.00 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ulicy 11 Listopada 16d. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13:40. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz   
  
  
 Przewodniczący Komisji 
 
         Tadeusz Ruchniak 


	PROTOKÓŁ NR 52/18
	POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
	z dnia 12.09.2018 r.
	Magdalena Romankiewicz
	Przewodniczący Komisji
	Tadeusz Ruchniak

