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PROTOKÓŁ NR 3/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 03.04.2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do godz. 16.30. W posiedzeniu udział 
wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka oraz 
zaproszeni naczelnicy wydziałów. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. Głównym punktem 
posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na VI sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. (zał. nr 2) 
Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. Kontrola działalności Domu Dziecka w Binowie, w kontekście relokacji do Chojny: 
- sprawdzenie kosztów na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w Domu Dziecka  
w Binowie, 
- sprawdzenie planowanych kosztów remontów i inwestycji w Domu Dziecka, 
- sprawdzenie stanu zatrudnienia pracowników w Domu Dziecka w Binowie, 
- sprawdzenie stanu wiedzy i sposobu przekazywania pracownikom informacji n/t  
funkcjonowania i relokacji Domu Dziecka w Binowie przez dyrekcje placówki. 
(Protokół Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 3). 
 
Ad. Kontrola wysokości płac pracowników Starostwa w kontekście podwyżek 
dokonanych w 2006 r. 
Kontrola dofinansowania przez Starostwo Powiatowe dokształcania i szkolenia 
pracowników Starostwa w 2006 r. 
Kontrola planu dofinansowania dokształcania i szkolenia pracowników Starostwa  
w 2007 r. (Protokół Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 4). 
 
Na posiedzenie przyszedł Radny Aleksander Szoka. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie materiałów na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 
5/VI).  

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że zmiany (załącznik nr 2 do uchwały) dot. stanu środków funduszu na początku 
roku (poz. nr 1) po rozliczeniu rzeczywistego wykonania, (poz. 4.9) Edukacja ekologiczna - 
zmiana dot. zwiększenia środków na jedno z zadań tj. wdrożenie polsko-niemieckiego 
projektu „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” - Geopark, zwiększenie kwoty w poz. 
4.10 Edukacja Ekologiczna - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie, poz. 4.11 uległa zmiana nazewnictwa zadania na Działalność 
kontrolna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód realizowana przez Społeczną Straż 
Rybacką Powiatu Gryfino - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, 
wprowadzenie poz. V Zobowiązania za 2006 r. - odprowadzenie odsetek od środków 
pieniężnych na rzecz budżetu powiatu. 
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Radny Jan Gładkow stwierdził, że zbyt duże środki przeznaczane są na działania 
proekologiczne. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. T. Woźniaka) 
(druk nr 13/VI).  

 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że fragment gruntu, który został uznany 
za zajęcie pasa drogowego de facto nigdy nie był pasem drogowym. Są to fragmenty 
gospodarstw rolnych z jednej strony p. Kiepury, a z drugiej p. Woźniaka. W trakcie prac 
związanych z odnowieniem ewidencji gruntu w 1993 roku zostały z naruszeniem prawa 
grunty te ze skarbu państwa włączone do ówczesnej gminnej drogi, a obecnie powiatowej. 
Ludzie użytkujący ten grunt od czasów zasiedlenia po wojnie do chwili obecnej mają status 
samoistnych posiadaczy i jeżeli odpowiedni czas minie będą mogli się starać o zasiedzenie 
tego gruntu. Zapobiec temu można tylko opracowując plan zagospodarowania drogi, jeżeli 
ten grunt byłby przewidziany do zagospodarowania pod drogę to wówczas stracą prawo, 
które dzisiaj mają.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. J. i K. Pindral) 
(druk nr 14/VI).  

 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski powiedział,  
że zarządzanie ruchem na drodze jest zadaniem Starosty Powiatu realizowanym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg. Sytuacja wygląda tak, że stan i parametry techniczne drogi nie 
pozwalają na wykorzystywanie jej przez wszelkie pojazdy bez ograniczeń. Kierując się taką 
przesłanką wprowadzono ograniczenie 5 ton. Na takie działania zareagował jeden  
z mieszkańców twierdząc, że utrudnia mu to dojazd do posesji, ponieważ prowadzi tam 
wytwórnie podbruku. Po przeanalizowaniu sytuacji stwierdzono, że alternatywny dojazd  
po utwardzonej drodze do posesji został zapewniony. Ze względu na to skargę uznano  
za niezasadną. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach ( dot. p. T. Kiepury) 
(druk nr 15/VI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Zarządu 

Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/VI). 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie ze Statutem Powiatu  
zostanie uzupełniony skład Zarządu Powiatu o piątego członka. Starosta powiedział, że zgłosi 
na sesji Rady Powiatu Pana Marka Hipsza jako kandydata na Członka Zarządu Powiatu. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2007” (druk nr 3/VI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na organy samorządowe został 
nałożony obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu wykonywania zadań  
z zakresu administracji wykonywanych do tej pory własnymi siłami. W związku z tym został 
opracowany w/w program. Na przykład zadaniem statutowym powiatu jest prowadzenie 
domów pomocy społecznej, a DPS w Moryniu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Został stworzony także ogólny program 
wieloletniej współpracy. Natomiast możliwości dotowania przez powiat będą określane  
w uchwałach programem na dany rok. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 

programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk nr 4/VI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007 r. (druk nr 6/VI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 7/VI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje 
przyłączyć do majątku szpitala dwie działki: na jednej działa SPZOZ Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, na drugiej działa SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. Na tym terenie znajduje się 
również pomieszczenie byłego OIOMu, który już jest oddany w użyczenie szpitalowi, a także 
3 lokale mieszkaniowe. Uchwała ma na celu zwiększenie możliwości finansowych szpitala. 
Są to działania podjęte w obliczu istniejącego 3 milionowego zadłużenia szpitala oraz 
częściowo zajętego ruchomego sprzętu (jak łóżka chirurgiczne) przez Urząd Skarbowy.  
W obecnej chwili budynek szpitala znajduje się w zastawie pod kredyt, a niedługo będzie 
przeniesione na niego zabezpieczenie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
W momencie, kiedy Rada podejmie uchwałę o likwidacji będzie możliwe zwiększenie 
wpływów do likwidowanego szpitala z dzierżaw. Likwidator rzeczywiście będzie miał środki 
na regulowanie zobowiązań, ale również na obsługę funkcji likwidatora. Chodzi o to, aby 
mógł wykonać ciężki ruch, aby przekształcić te dwie nieruchomości tzn. zakłady, które się 
tam znajdują z publicznych na niepubliczne, żeby w wyniku sprzedaży uzyskać bezpośredni 
wpływ dosyć dużej kwoty pieniężnej. Po to, aby we wrześniu już uregulować pierwsze 
zobowiązania, które wynikają z postępowań układowych to jest kwota w wysokości około 
700 000 zł. Oczywiście chodzi o to, żeby pomimo tych likwidacji i przekształceń nadal  
na terenie Powiatu Gryfińskiego, a w szczególności w Gryfinie, były świadczone te same 
usługi medyczne tylko, że w innej formie jako przez niepubliczne podmioty. Głoszona jest 



 4

obawa, że po sprzedaży ZOLi ich właściciel może coś innego tam zrobić. W przypadku 
SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie nie ma 
możliwości prowadzenia tam innej działalności, ponieważ nieruchomość ta znajduje się  
w strefie ograniczonej działalności ze względu na wpływ hałasu z Elektrowni Dolna Odra. 
Jeżeli chodzi o SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie mówi się o przeznaczeniu tego obiektu pod usługi medyczne. W związku z tym 
rolą zarówno sprzedającego w akcie notarialnym jak i później władz gminy i powiatu jest 
pilnowanie, żeby do takich zmian nie doszło. 
 
Radny Sławomir Terebecki zaproponował dodanie do aktu notarialnego takiego warunku, 
którego niewypełnienie będzie pod rygorem unieważnienia. Taki warunek daje duże 
zabezpieczenie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że można zamieścić taki warunek. 
Dodał, że wyceny, które są w projekcie podane to są te, którymi Zarząd dysponuje,  
a ceny oczywiście pójdą w górę. 

 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy złożenie rezygnacji z funkcji dyrektora szpitala 
przez Panią Rydzewską-Sirant należy łączyć z przekazaniem pomieszczenia ZOLu. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Pani D. Rydzewska-Sirant podała 
sprawy rodzinne jako przyczynę rezygnacji. Przewidywany czas umowy z panią dyrektor był 
do końca roku kalendarzowego. Prawdopodobnie rozważane byłoby przez Zarząd Powiatu 
czy uczynić dyrektora szpitala jego likwidatorem czy może powołać nowego likwidatora. 
Starosta powiedział, że zaskoczeniem była ta rezygnacja i Zarząd Powiatu powołał na  
p.o. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie Pana Jerzego Herwarta oraz Zastępcę 
Dyrektora ds. Medycznych. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny 

nieruchomości przekazanych przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój 
(druk nr 8/VI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że jest przygotowywana druga 
wersja tej uchwały odwołująca darowiznę w części wykorzystywanej pod działalność 
restauracyjną. Natomiast nieodwoływanie darowizny w części wykorzystywanej  
na wykonywanie usług medycznych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Pan 
Starosta zaproponował przegłosowanie tej uchwały z proponowaną zmianą.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz z proponowaną zmianą. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
9/VI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uchwała ma na celu przekształcenia, 
p.o. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie stanie się Likwidatorem, który 
wspólnie z Zarządem Powiatu wykona czynności takie jak ogłoszenie przetargu  
na prowadzenie szpitalnictwa zamkniętego. W tej sprawie zwróciliśmy się do 10 podmiotów 
z zapytaniem, a projekty specyfikacji umowy dzierżawy są już przygotowane i zostaną 
radnym przedstawione. Zostanie również zawarte porozumienie na temat zakresu 
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świadczonych usług. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na grudzień 
2011 roku. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie (druk nr 10/VI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ta jednostka ma 9 milionów długu, 
poprzednia Rada Powiatu utrzymywała działalność Lekarza Psychiatrycznego, na usługi 
którego obecnie nie ma podpisanego kontraktu z NFZ dla którego dzierżawione było 
pomieszczenie. Prowadzona działalność miała na celu oddalenie roszczeń. Jednak nawet takie 
działanie nie uchroniło organu założycielskie przed przenoszeniem zobowiązań na powiat 
przez wierzycieli SPZZOZ. Zarząd chce znaleźć inną formę funkcjonowania likwidatora  
w oparciu o umowę zlecenie a nie o dotacje z budżetu powiatu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza 

Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego (druk 
nr 11/VI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 12/VI).  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje w tym 
projekcie zwiększenie dochodów budżetu z uwagi na skorygowaną subwencje oświatową, 
która jest wyższa i zmniejszenie dochodów ze względu na mniejszą kwotę wynikającą  
z udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Główne 
zmiany w wydatkach wynikają ze zwiększenia subwencji, która przechodzi na szkoły oraz 
m.in. na zatrudnienie psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał o wycenę działki nr 247/8  
w Daleszewie, zawartej w materiałach poglądowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przypomniał, że radni otrzymali materiały 
poglądowe w sprawie nieruchomości pozostałych po likwidowanej jednostce Powiatowy 
Zarząd Dróg, gdzie zawarte były aktualne wyceny i Komisje miały się zastanowić  
i podpowiedzieć swoje propozycje wyceny i ewentualnego podziału tych działek. 
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Ad. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 r. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński przedstawił wniosek i zarządził głosowanie 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 
rok 2006 i przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu 
za rok 2006 (wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu), które zostały przyjęte 
większością głosów (3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:  
   
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 


