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      PROTOKÓŁ nr XVIII/16 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 24 maja 2016 r. 

 

XVIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 24 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności radnych - zał. nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe:   

   

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał Starostę Gryfińskiego Wojciecha 

Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu w Gryfinie, Prezesa Spółki 

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorza Bogdanowicza, przedstawicieli 

inspektoratów i służb powiatowych instytucji, w szczególności Komendanta Powiatowego 

Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzeja Prokopskiego, Komendanta Powiatowego Policji  

w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli lokalnych mediów  

oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego. Na protokolantów powołał Dominikę Konopnicką  

i Magdalenę Romankiewicz. Następnie przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie 

wniósł uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3) 

 

Protokół nr XVII/16 z dnia 28.04.2016 r. został przyjęty jednogłośnie (17 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

Na posiedzenie przyszła radna Monika  Niedźwiecka (17+1=18). 

 

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XVIII).    

 

Na posiedzenie przyszła radna Anna Ciszkiewicz (18+1=19). 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

z części posiedzeń, a na bieżąco informowani byli o porządkach obrad. Z pracą Zarządu 

Powiatu, od porządków obrad po protokoły z posiedzeń, można zapoznać się na stronach 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Zarząd musiał unieważnić postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1  

w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy  

dla niepełnosprawnych”. Chodzi o miejsce, gdzie ma być przeniesiona Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna oraz wygospodarowane pomieszczenia na specjalistykę 

prowadzoną przez szpital. Unieważniono ze względu na to, iż cena jedynej oferty 

przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zadania.  

Ze względu na fakt, iż wpłynęła jedna oferta, w rezultacie nie można było dokonać 

porównania oferowanej kwoty czy nie jest zawyżona w stosunku do kosztorysu. Na pewno 

najdalej za dwa posiedzenia, Zarząd ponownie ogłosi przetarg na to zadanie. Inwestycja  

ma być wykonywana w okresie budżetowym 2016-2017. Korzystając z obecności nowego 

Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., pan Grzegorz Bogdanowicz 

podjął rozmowy ze Spółką Salus, która prowadzi podstawową opiekę zdrowotną, żeby można 

było wspólnie skorzystać z tego zadania i żeby nastąpiła lepsza współpraca w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej ze Szpitalem Powiatowym w Gryfinie. Zarząd również 

musiał unieważnić przetarg na zadanie pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2  

w Gryfinie”. Powodem było to, że wpłynęła jedyna oferta, która przewyższała kwotę, jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ofertę złożyła firma, 

która bardziej zajmuje się wyposażaniem sal gastronomicznych niż samą budowlanką. W tej 

chwili Zarząd jest na etapie aktualizacji kosztorysów w zakresie sprzętów, ponieważ te  

w przetargu były najwyższej jakości, co spowodowało, że oferta przewyższyła to, co było 

wcześniej planowane. Do edukacji niekoniecznie akurat musi to być sprzęt najwyższej 

jakości. Również najdalej za dwa posiedzenia, Zarząd ogłosi ponownie przetarg  

na powyższe zadanie. Zarząd dokonał wyboru firmy i wyraził zgodę na podpisanie umowy  

z Wykonawcą tj. Europejskim Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego na przygotowanie 

studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz rozliczenia dla projektu  

pn. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej”, planowanego do realizacji ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. To działanie jest równoległe do powstającego 

projektu wykonywanego przez inną firmę, koncepcja projektu została już złożona. Zadanie 

prowadzone jest równolegle dlatego, że zbliża się termin składania i powiat upatruje  



 3 

w środkach unijnych możliwość szybkiego dokonania adaptacji pomieszczeń warsztatów  

na tenże zakład. W rezultacie powołanie tego zakładu ma mieć miejsce w 2017 roku. Dzisiaj 

na swoim posiedzeniu Zarząd upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

do złożenia wniosku również w ramach działań RPO, który będzie przygotowywał ludzi  

do przyszłej pracy właśnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Projekt pn. „Żyć aktywnie – 

program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. Na przedostatnim 

posiedzeniu Zarząd pozytywnie zaopiniował arkusze organizacji na rok szkolny 2016/2017 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. W tym roku z uwagi 

na demografię i spadającą liczbę godzin, największe problemy i trudne zadanie z arkuszami 

organizacyjnymi miała pani Dyrektor ZSP w Chojnie. Dyrektor złożyła 10 nauczycielom 

propozycje przyjęcia ograniczonej ilości godzin w etatach. Po rozmowie, dziewięciu 

nauczycieli przyjęło takie rozwiązanie, jedna osoba nie zgodziła się z tą propozycją. Niestety 

takie są efekty demografii i naborów, z tym po prostu trzeba się liczyć. Należy również 

podejmować takie działania, żeby młodzież chciała wybierać nasze szkoły, bo w tym jest 

potencjał. Zarząd przygotował również zmiany w budżecie, nad którymi Rada będzie dzisiaj 

obradować. Zmiany związane są przede wszystkim z tym, że 30 maja br. będą podpisywane 

umowy na remonty dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski 

jako donator poprosił, żeby zadania były wyszczególnione w budżecie i przy ostatniej 

weryfikacji dokumentów okazało się że wkradł się błąd cyfrowy. Zamiast cyfry 9 była 6. Stąd 

też przy glosowaniu nad projektami uchwał zostanie zgłoszona autopoprawka, która została 

rozdana wszystkim radnym w wersji papierowej. Przy czym 1 060 000,00 zł należy zamienić 

na 1 090 000,00 zł. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Paweł Sławiński (19+1=20). 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. Zarząd 

podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli wspólnika w szpitalu w Gryfinie. Jaki 

jest zakres tej kontroli i czy się ona już zakończyła? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu nie kontroluje 

wspólnika tylko zgodnie z umową, powiat ma, jako wspólnik, możliwość samodzielnego bez 

zgody wspólnika, kontrolowania działalności spółki. Kontrolowana jest działalność spółki  

w zakresie kosztów administracyjnych. W tym celu został powołany zespół. Chcemy sobie 

odpowiedzieć na pytanie, czy w okresie od znalezienia wspólnika, czyli w okresie trzyletnim, 
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koszty administracyjne wzrosły, zostały utrzymane na tym samym poziomie czy może 

zmalały, ewentualnie jakie wnioski, zalecenia w tym zakresie powinny być wydane dla 

spółka. Kontrola jeszcze trwa. 

 

III. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 43/16  złożoną na XVII sesji Rady Powiatu 

przez radnego Andrzeja Szelążka. W okresie międzysesyjnym wpłynęła interpelacja nr 44/16 

radnego Piotra Bugajskiego dotycząca: remontu bieżącego drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój 

– Drzesz. 

„W imieniu mieszkańców miejscowości Drzesz gmina Trzcińsko-Zdrój proszę  

o ustosunkowanie się do zapytania, w jakiej perspektywie czasowej zostanie przeprowadzony 

remont bieżący (cząstkowy) drogi powiatowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Drzesz. 

Dramatyczny wręcz stan tej drogi stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

poruszających się na niej pojazdów. Z drogi tej korzysta Gimbus dowożący dzieci do i ze 

szkoły." 

(wszyscy radni otrzymali – zał. nr 4). 

 

Radny Rafał Mucha  złożył wniosek nr 45/16 

dotyczy: zorganizowania spotkania 

- prośba w imieniu Klubu Radnych Rady Powiatu Gryfińskiego RAZEM o zorganizowanie 

spotkania w sprawie sytuacji związanej z inwestycją w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Klub  

proponuje, aby spotkanie odbyło się w piątek 1 lipca 2016 r. i wnioskuje o zaproszenie poza 

Radnymi, Zarządem Powiatu, Zarządem Szpitala, Zarządem współudziałowca, stosownych 

osób z Urzędu Wojewódzkiego i NFZ. Klub oferuje pomoc w zaproszeniu reprezentantów 

Urzędu Wojewódzkiego i NFZ. Spotkanie miałoby na celu dowiedzenie się na jakim etapie jest 

budowa szpitala, jakie są zamiary i plany wspólnika, ale również jak ogólnie dalej ma 

wyglądać funkcjonowanie szpitala, ogólnie kierunki jakie mogą mieć miejsce w służbie 

zdrowia i profil w jakim powinien funkcjonować szpital. 

Pismo znak: BRZ.0003.45.2016.DK 
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IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2015 (druk  

nr 2/XVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVIII/122/2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  

w Powiecie Gryfińskim za rok 2015, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  

nr 3/XVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVIII/123/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu 

Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2015 roku (druk nr 4/XVIII); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVIII/124/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2016 rok (druk nr 5/XVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVIII/125/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2016-2039 (druk nr 6/XVIII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu w Gryfinie wnosi  

o zmianę zapisów w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczą  załącznika nr 1 w wierszu 1.1.2. 

na pierwszej stronie łączne nakłady były 3 129 728,00 zł a będą 3 159 728,00 zł, oczywiście 

odpowiednio rozpisane na lata. Jak również zmiany dotyczą  przedsięwzięcia w pozycji 

1.1.2.5 załącznika pod  nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój  

– Białęgi”, gdzie była poprzednio kwota 1.060.000,00 zł na kwotę 1.090.000,00 zł,  
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odpowiednio rozpisanie w pozostałych latach 2017 i 2018 (treść autopoprawki stanowi  

zał. nr 6). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, poprosił 

o stanowiska komisji bez autopoprawki (zał. nr 5). W obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie nad treścią autopoprawki:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

W wyniku głosowania treść autopoprawki została przyjęta jednogłośnie. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 20 radnych 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętą już autopoprawką:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVIII/126/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039, została podjęta jednogłośnie. 

 

IX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli chodzi o wnioski dotyczące 

dróg to tam, gdzie są możliwości Wydział Zarządzania Drogami w miarę szybko sprawdza  

w jakim stanie jest droga i w ramach bieżących działań stara się naprawiać. Zapewne Wydział 

zajmie się tym wnioskiem, jak każdym innym. Podobnie było ze sprawą przedłożoną przez 

radnego Andrzeja Szelążka. Aczkolwiek po rozpoznaniu zawsze to trochę inaczej wygląda 

niż było wnioskowane. Natomiast oczywiście wnioski są realizowane. A co do spotkania to 

jak najbardziej trzeba rozmawiać i dyskutować na ten temat. Nie wie tylko czy termin będzie 

dogodny dla wszystkich radnych. Poprosił o doprecyzowanie wniosku przez Klub Radnych  

w sprawie zaproszenia osób z Urzędu Wojewódzkiego i NFZ. Może być tak, że nie wszyscy 

zajmują się inwestycjami i w związku z tym chodzi o określenie w jakiej problematyce 

merytorycznie miałyby te osoby być kompetentne. A oczywiście spotkanie będzie w jak 

najszybszym czasie. 
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Radny Rafał Mucha powiedział, że  Klub oferuje pomoc w zaproszeniu reprezentantów 

Urzędu Wojewódzkiego i NFZ, o ile zostanie ustalony termin spotkania to rozpocznie takie 

rozmowy w NFZ i Urzędzie Wojewódzkim, żeby zaprosić kompetentne osoby. Chodzi o to, 

żeby ta formuła pozwalała też na uzyskanie odpowiedzi co do kierunków jakie mogą mieć 

miejsce w służbie zdrowia, jaki profil i jak powinien funkcjonować szpital w kontekście też 

samej inwestycji. Chodzi o to by po pierwsze dowiedzieć się na jakim etapie jest budowa 

szpitala, w zasadzie to wiedzą, bo nic się nie dzieje w sensie że nie jest on budowany. Chcą 

się dowiedzieć jakie są zamiary i plany wspólnika, ale tez uzyskać odpowiedź na pytanie  jak 

dalej ma wyglądać funkcjonowanie szpitala, ponieważ mają pewne możliwości prowadzenia 

rozmów w Urzędzie Wojewódzkim oraz NFZ i tu oferują swoją pomoc w tym zakresie 

oczywiście w uzgodnieniu ze stroną zapraszającą żeby te zaproszenia odpowiednio wcześniej 

mogły wyjść. 

 

Radny Rafał Mucha złożył wniosek nr 46/16: 

- prośba o rozpatrzenie zasadności głosowania nad autopoprawką. Wydaje się że mogłoby 

dojść do nieciekawej sytuacji gdyby autopoprawka nie przeszła i co wtedy Rada głosowałaby. 

Trochę tutaj Rada wykracza poza swoje kompetencje. Wydaje się że jak Starosta zgłaszał 

autopoprawkę w imieniu Zarządu to powinno się głosować uchwałę w treści zmienionej 

autopoprawką. 

 

X. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że został poproszony przez organizatorów I Festiwalu 

Papieskiego Totus Tuus im. Jana Pawła II w Baniach o podziękowanie Zarządowi Powiatu  

za ufundowanie nagród. W festiwalu wzięło udział 50 wykonawców, każdy z uczestników 

otrzymał upominki o wartości około 60 zł, były nagrody za trzy pierwsze miejsca, trzy drugie 

miejsca, trzy trzecie miejsca. Nagrodą główną było grand prix Starosty Powiatu Gryfińskiego 

o równowartości 500 zł. Nagrodę tą zdobyła uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej  

z Chojny. Była wielka radość a zarazem rozczarowanie, gdyż zdobywca pierwszej nagrody 

nie może uczestniczyć w przyszłych festiwalach. W imieniu organizatorów przekazuje 

podziękowania dla Zarządu Powiatu, a osobno jeszcze dla Starosty Gryfińskiego  

za ufundowanie nagród dla uczestników festiwalu. Organizatorami byli Parafia Rzymsko-

Katolicka p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa 

Króla w Lubanowie, Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach. 
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Patronat honorowy: ks. abp Andrzej Dzięga, Starosta Gryfiński, Wójt Gminy Banie. Patronat 

medialny: TVP Szczecin Arka, Plus radio, tygodnik Niedziela. Pod podziękowaniami 

podpisali się ks. Tadeusz Giedrys, ks. Dariusz Siek, Iwona Faj. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił radcę prawnego  

o wyrażenie opinii w kontekście wniosku radnego Rafała Muchy. 

 

Adwokat Przemysław Ślozowski powiedział, że ta kwestia była z nim konsultowana przed 

sesją. Opierał się na przepisie paragrafu 51 ust. 2 Statutu  Powiatu, który mówi  

że „głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu 

uchwały następuje według ich kolejności z tym, że można w pierwszej kolejności poddać pod 

głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach”. 

Zarekomendował zagłosowanie nad autopoprawką. Znana mu jest praktyka, że rzeczywiście 

nie we wszystkich samorządach autopoprawki podlegają głosowaniu, niemniej jednak biorąc 

pod uwagę, że jest to praktyka nieoparta na statucie to zarekomendował takie, a nie inne 

rozwiązanie. Wydaje mu się że jest ono bezpieczniejszym rozwiązaniem z prawnego punktu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski podziękował za wydanie 

opinii i dodał, że z tego co pamięta to jest powołana Komisja Statutowa, a dzisiaj statut jest 

jaki jest. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że pisma 

zgodnie z wykazem pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie znajdują się 

do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.  

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 

1. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 

2016 r. dot. wysokości stawki żywieniowej w placówkach edukacyjnych na terenie 

powiatu gryfińskiego – zał. nr 7. 

2. Oświadczenie Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie 

utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego – zał. nr 8. 

3. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: 

K.0010.215.HB.2016 z dnia 11 maja 2016 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie 
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stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/118/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych 

Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej – zał. nr 9. 

 

 

Pisma, których nie było w wykazie pism przekazanym Radnym w materiałach 

sesyjnych: 

 

4. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

Nr CXIX.238.2016 z dnia 10 maja 2016 r. dot. pozytywnego zaopiniowania możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu powiatu w związku z dokonanymi przez Radę Powiatu 

zmianami budżetu na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 rok – zał. nr 10. 

5. Uchwała Nr XII.108.S.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 18 maja 2016 r. w/s stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/118/2016 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w/s zasad udzielania dotacji celowej  

ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej – zał. nr 11. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, odnosząc się do uchwały Rady Powiatu 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego 

przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tutaj Regionalna 

Izba Obrachunkowa w dwóch rozstrzygnięciach zwróciła uwagę, że jej zdaniem jest to 

różnicowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim zwróciła 

uwagę na zasady opisane w uchwale, że daje się dotację a de facto rozlicza tak, jak 

refundację. Chodziło o rozliczanie, żeby było bezpieczniejsze. Na posiedzeniu Kolegium 

obecna była pani Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Powiat dostosuje się 

do wskazanych uwag i na pewno zaproponuje zamiast dotacji dofinansowanie i wtedy będzie 

udzielanie pomocy i rozliczanie jej dopiero po wydatku. Z tego tytułu o tyle nic się nie dzieje,  

że w tym momencie obowiązuje dotychczasowa uchwała i na jej bazie będą przyznawane  

i rozstrzygane wnioski, które zostały złożone w poprzednim roku. Kuriozum jest takie,  

że akurat w tych dwóch punktach uchwała miała dokładnie takie zapisy, jak ta obecnie 

uchylona. Wcześniej nikt nie wskazywał błędu. Na kolejnej czy dwóch kolejnych sesjach 

postaramy się te poprawki nanieść i przedłożyć Radzie jeszcze raz pod obrady. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przypomniał,  

że w materiałach sesyjnych przekazane zostało sprawozdanie finansowe powiatu za 2015 r., 

które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przekazuje organowi 

stanowiącemu do 31 maja, a w dniu dzisiejszym został przekazany wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

 

XI. Zakończenie posiedzenia. 

   

O godz. 14.40 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


