
Protokół Nr V/2003 
z V posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 27 marca 2003 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1405 i trwało do godz. 1530.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.   
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu.  
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Krzysztof Ziętek. Na wstępie poinformował, że jedynym punktem porządku 
obrad jest zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za rok 2002.  
Przewodniczący – proszę o pytania i uwagi do sprawozdania z wykonania 
budżetu.   
Radny M. Racinowski – ile wyniosła suma zaciągniętych kredytów w zeszłym 
roku? 
Skarbnik – był zaciągnięte kredyty mniejsze niż planowano. Faktycznie 
zaciągnęliśmy kredytów w wysokości 4.336.012 zł.  
 W dalszej kolejności Pani Skarbnik Lilianna Ochmańska omówiła 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2002.  
Radny M. Racinowski – czy jest możliwe, że na usługi telekomunikacyjne, 
serwisowe, pocztowe i szkolenia wydano 354 tys. zł.  
Skarbnik – wydatkowanie tej kwoty jest zapisane skrótowo, wybiórczo.  
Radny M. Racinowski – proszę o informacje na temat zaciągniętych kredytów   
w 2002 r. Wiem jaki był plan kredytowy na ten rok, ale nie zgadza mi się on                     
z wykonaniem. Ponadto dotacja celowa w dziale transport i łączność mamy    
300 tys. zł, a wydatków mamy 280 tys. zł. Skąd ta różnica?  
Skarbnik - brakuje mi tu jeszcze dokładnej wiedzy historycznej. Przygotuję 
Państwu na piśmie informację na temat wysokości zaciągniętych kredytów        
w 2002 r. oraz różnicy w wysokości dotacji celowej planowanej na drogi, a 
wykonanej.   
Radny M. Racinowski - ponadto w odniesieniu do długu publicznego 
planowano kwotę 627 tys. zł, a w sprawozdaniu jest pokazana kwota 560 tys. zł. 
Czy jest to kwota faktycznie zapłacona?  
Skarbnik – 560 tys. zł jest to kwota faktycznie zapłacona wraz z odsetkami. 
Przewodniczący – dzisiaj tylko opiniujemy sprawozdanie z wykonania budżetu, 
spotkamy się jeszcze raz, gdy będzie już opinia RIO i wtedy będziemy 
przyjmować wniosek o udzieleniu absolutorium.  
Radny M. Racinowski – jak jest procedura, czy RIO jak wyłapuje pewien 
niuans, to przesyła sprawozdanie do poprawy?   
Skarbnik – RIO ocenia sprawozdanie w szerszym kontekście niż Państwo. 
Ocenia je w 3 płaszczyznach: 1) czy nie ma przekroczeń w poszczególnych 



działach i rozdziałach, jeśli chodzi o wydatki; 2) analizuje wysokość długu 
publicznego, czy jeśli chodzi o spłatę kredytów i poziom zadłużenia nie ma tutaj 
żadnego zagrożenia; 3) czy w ogóle sprawozdanie jest zgodne pod względem 
rachunkowym. Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia całość gospodarki 
finansowej, jeśli ma jakieś uwagi do sprawozdania, to będzie to zawarte            
w jej opinii. Budżet powiatu jest monitorowany przez cały rok. Wszystkie 
uchwały podejmowane przez Zarząd i Radę Powiatu są przesyłane do RIO, są 
robione również sprawozdania kwartalne, nie tylko półroczne i roczne, które 
otrzymują radni.   
Skarbnik – chciałabym omówić jeszcze wykonanie  funduszy celowych oraz  
wykonanie dochodów przez jednostki (zał. nr 2). Jeżeli zostaną zlikwidowane 
gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, jest realna 
szansa na to, że dostaniemy więcej pieniędzy. Z tego względu, że największe 
środki mamy  z powodu sąsiedztwa ZE „Dolna Odra”. Część z nich trafia do 
gminy, część do powiatu, ale też część do województwa. Jak będą te środki 
dzielone tylko między gminy i powiaty, to powinniśmy dostać ich więcej.   
Radny A. Szelążek – czy do tej pory ten teren korzystał z Wojewódzkiego 
Funduszu? 
Skarbnik – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest nastawiony głównie 
na udzielanie pożyczek oraz na dawanie dotacji, które maja charakter 
wojewódzki. Fundusz ten jest bardzo tanią forma kredytowania różnych zadań, 
oprocentowanie wynosi 3% stosunku rocznym i po spłaceniu połowy                  
z odsetkami, jeśli się spłaca w terminie, to druga połowa jest umarzana. Jeśli 
Państwo przyjmiecie Wieloletni Plan Inwestycyjny, to pod te zadania rzeczowe 
robi się od razu różne montaże finansowe. Najlepszym źródłem do 
pozyskiwania środków unijnych jest ochrona środowiska, żeby je jednak 
pozyskać trzeba mieć wkład własny. Trudno jest znaleźć takie środki                 
w budżecie, więc tym wkładem własnym mogą być środki pozyskane                  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.       
Radny A. Szelążek – są takie działy, jak np. drogi powiatowe, że dzięki temu, 
że Starostwo daje swoją część i 50-60% środków gminnych powstają duże 
inwestycje, są budowane drogi i chodniki.  
Skarbnik – tutaj jest dość trudne zadanie przed p. Dziokiem. Aby skorzystać ze 
środków unijnych, trzeba przede wszystkim wyłożyć swoje środki na 
dokumentację.  
Przewodniczący - p. Dziok musi dostać dodatkowe środki na dokumentację, 
musi o tym pomyśleć Zarząd.  
 W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie  
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za rok 2002.  
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 5 za,                     
1 wstrzymującym się) przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu 
gryfińskiego za rok 2002.  



Przewodniczący - opinia w sprawie sprawozdania wraz z wnioskiem                  
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu zostanie przesłana Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej (zał. nr 3). 
Na tym posiedzenie zakończono.  
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