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PROTOKÓŁ NR 6/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 27.06.2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.00. W posiedzeniu udział 
wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. 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 IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 6 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. (zał. nr 2) 
Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 
 

 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany siedziby jednostki 

budżetowej - Domu Dziecka w Binowie (druk nr 2/IX). 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że z dniem 1 września 2007 r. dzieci  
z Binowa podejmą naukę w szkołach chojeńskich. Planowany termin zmiany siedziby Domu 
Dziecka w Binowie na lokalizację w Chojnie przy ul. Podmurze 4 to dzień  
1 września 2007 r. Faktyczne oddanie obiektu do użytkowania może nastąpić z opóźnieniem 
do 15.12.2007 r. W okresie przejściowym dzieci zostaną zakwaterowane w internacie ZSP  
Nr 2 w Chojnie, gdzie w okresie wakacji zostaną odremontowane sanitariaty. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Na posiedzenie przyszli Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott  
i Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój Zbigniew Kitlas. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny 

nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój 
(druk nr 11/IX). 

 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński przeczytał pismo od Burmistrza Trzcińska 
Zdrój skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie, do wiadomości Radnych 
Powiatu dot. odwołania darowizny nieruchomości działki 209/7 o pow. 198 m2 w obrębie 
ewidencyjnym 2 Miasta Trzcińsko Zdrój wraz z posadowionym na niej budynkiem (zał. nr 3) 
zawierające oświadczenie, iż nie zachodzą przesłanki do skutecznego odwołania darowizny. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott powiedział, że sprawa 
rozpoczęła się w 1999 r. kiedy była reforma przekazywania zadań przez SPZZOZ w Gryfinie 
gminom związanych z prowadzeniem usług medycznych. W tej sprawie rozmowy prowadził 
ówczesny Burmistrz. Na terenie Trzcińska Zdrój znajdowały się dwa budynki, w których 
świadczone były usługi przez SPZZOZ. W jednym budynku znajdowała się przychodnia, a w 
drugim gabinet stomatologiczny, nad którym znajdowało się służbowe mieszkanie 
zajmowane przez wdowę po dentyście. Gabinet stomatologiczny miał zostać przeniesiony do 
budynku przychodni, a miasto wskazało inne zastępcze mieszkanie wdowie. Zatem budynek 
został zwolniony, a dwa budynki miały zostać przekazane na cele gminy. Przewodniczący 
powiedział, że dowodem na to, że takie rozmowy były jest pismo o przekazaniu wdowie 
innego mieszkania, czyli jeden z warunków przekazania dwóch budynków został spełniony.  



 2

To było w 1999 r. kiedy ten budynek nie został jeszcze przekazany dla Gminy Tzcińsko 
Zdrój. We wrześniu 1999 r. została podjęta uchwała dot. wydzielenia dwóch budynków z 
SPZZOZ w Gryfinie oraz w 1999 r. została podjęta uchwała przez Radę Gminy Trzcińsko 
Zdrój o przyjęciu tych dwóch budynków oraz uchwała Rady Gminy Trzcińsko Zdrój 
mówiąca, że jeden z tych budynków jest przeznaczony na cele gastronomiczne. 
Przewodniczący powiedział, że jest to zatem dowód na to, że w 1999 roku prowadzono już 
rozmowy na temat przeznaczenia tego budynku i już było ofiarodawcom wiadome na jaki cel 
idzie ten budynek. Uchwała o przeznaczeniu jest z dnia 30 listopada, a przekazania darowizny 
wówczas jeszcze nie było. Znane były cele, na jakie budynek zostanie przejęty.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, jak Gmina Trzcińsko Zdrój mogła podejmować 
uchwałę o sposobie użytkowania nie swojego budynku. A na tej uchwale nie ma zapisu do 
wiadomości Rady Powiatu, więc Rada w ogóle o istnieniu tej uchwały mogła nie wiedzieć. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott odpowiedział, że tak to 
było zrobione. A jeżeli chodzi o Radę Powiatu to niewiadomo czy znała tą uchwałę, ale ktoś 
na pewno wiedział. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że była Radną Powiatu w I kadencji  
i zapewnia, że nie wiedziała Rada o istnieniu takiej uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott powiedział, że 12 
stycznia 2000 r. Rady Powiatu podjęła uchwałę mówiąca o przekazaniu i jest do tego protokół 
porozumienia, w którym zapisane zostało „Powiat powierza a Gmina przejmuje prowadzenie 
i wykonywane świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami na 
terenie Gminy Trzcińsko Zdrój w pomieszczeniach budynku przychodni przekazanej na 
zasadach i trybie ustalonym w niniejszym porozumieniu”. Dodał, że zapis sformułowany jest 
jasno i wyraźnie w budynku a nie w budynkach, bo tak to już było wcześniej ustalone w 1999 
roku. A w akcie notarialnym następuje odwołanie się do tego porozumienia. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński powiedział, że najważniejszy jest akt 
notarialny a tutaj chodzi jedynie o grę słów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott powiedział, że Gmina 
spełniła warunek dot. zapewnienia opieki medycznej dla mieszkańców i jest ona prowadzona 
w budynku przychodni. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jaki w takim razie sens miałoby 
przekazywanie Gminie dwóch budynków. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott odpowiedział, że oba 
budynki były w służbie zdrowia i oba zostały Gminie przekazane, ale nie było nigdzie 
zaznaczone, że w tym drugim budynku ma być cokolwiek prowadzone związane ze służbą 
zdrowia. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler dodał, że również nie ma zapisu, że można prowadzić 
coś innego w drugim budynku poza opieki zdrowotną. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott odpowiedział, że dlatego 
zaistniał spór. Dodał, że w tym czasie ani Gmina ani Powiat nie posiadali środków 
finansowych na wyremontowanie dekapitalizowanego budynku. 
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Radny Sławomir Terebecki powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady 
Powiatu dot. odwołania darowizny jest zapisane, że „w umowie darowizny określa się cel, na 
który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel 
darowizna podlega odwołaniu.” Radny zapytał, czy w umowie darowizny jest określony cel, 
na które przeznaczone mają być te nieruchomości? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott odpowiedział, że jest 
zapisane tylko ogólnie, że Gmina przejmuje na siebie obowiązek prowadzenia podstawowej 
opieki zdrowotnej. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powtórzyła, jaki w takim razie sens miałoby 
przekazywanie Gminie dwóch budynków. Dodała, że wraz z p. Wicestraostą Gryfińskim jako 
Radni I kadencji mieli wiedzę taką, że w tym drugim budynku prowadzony jest gabinet 
stomatologiczny. Stąd Gmina otrzymała dwa budynki. W akcie notarialnym powiedziane jest 
że zabezpieczenie usług ma być w tych dwóch budynkach. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott odpowiedział, że ma 
wątpliwości chociażby z tego tytułu, że przez siedem lat bez kamuflażu prowadzone były 
usługi gastronomiczne i ofiarodawca nigdy wcześniej nie wyraził swoich wątpliwości i nie 
odwołał darowizny. 
  
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że należy nad tym ubolewać,  
że poprzednicy tego nie sprawdzili. Należy zwrócić uwagę na aspekt w kategorii ekonomii i 
finansów Powiatu. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że po przeanalizowaniu umowy darowizny  
i porozumienia to rzeczywiście nie do końca są jasno sprecyzowane. Aczkolwiek widnieje 
zapis, że w wykazie oba składniki majątkowe będą służyły do zabezpieczenia podstawowej 
opieki zdrowotnej. Poprzez tę grę słów z różnych dokumentów to ani intencją Gminy 
Trzcińsko Zdrój nie było ukrywanie tego faktu ani Powiatu niejasne formułowanie 
dokumentów. Nikt tutaj nie chciał wykazać złej woli.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott dodał, że dla Gminy 
najważniejsze było utrzymanie tego budynku, który stoi w centrum miasta, w dobrej 
kondycji. Taka była intencja szukania środków na utrzymanie tego budynku. W tej sytuacji 
Gmina Trzcińsko Zdrój wykazała się gospodarnością. Dodał, że być może będzie  
w przyszłości taka konieczność przeniesienia do tego budynku służby zdrowia.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że trzy miesiące temu na sesję Rady 
Powiatu miał wejść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania w/w darowizny dot. 
obu budynków. Po dyskusjach na komisjach Rada Powiatu podjęła decyzję o zdjęciu tego 
projektu uchwały z porządku obrad. Minęły dwa miesiące podczas, których Gmina nie wyszła 
z jakąkolwiek propozycją. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott wyjaśnił, że propozycja 
złożona przez Starostę Gryfińskiego dotycząca tego budynku miała charakter wiązany  
i związana była z obsługą dróg powiatowych na terenie Gminy. W/w propozycja nie była 
możliwa do zrealizowania przez Gminę w zakresie dróg poza Trzcińskiem Zdrój, a jedynie na 
terenie miasta, co zostało przez Przewodniczącego powiedziane na sesji Rady Powiatu. 
Dodał, że na to Starosta powiedział, że rozumie i szanuje Gminę Trzcińsko Zdrój, że nie 
odpowiada słowami jak Gmina Chojna. W związku z powyższym Gmina uważała, że teraz 
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nastąpi rozmowa związana z podpisaniem umowy dot. prowadzenia dróg. Do dzisiaj ta 
umowa nie została podpisana. Nie było tutaj ze strony Gminy żadnej złej woli. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że na pisemną propozycję powinna paść 
pisemna odpowiedź. Rozmowy dot. prowadzenia dróg prowadzone są już nie z Gminą,  
a z innymi wykonawcami, którzy stają do ogłaszanych przetargów.  
  
Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój Zbigniew Kitlas odpowiedział, że Gmina wyraziła chęć 
utrzymania czystości dróg na terenie miasta, a na zewnątrz miasta to odpisano Powiatowi. 
Jest to jakieś nieporozumienie.  
 
Radny Sławomir Terebecki stwierdził, że po wstępnym przeanalizowaniu przedstawionych 
dokumentów nie ma jednoznacznego rozwiązania sprawy sporu, który może rozciągnąć się  
w czasie.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, 
że w/w nieruchomość powinna zostać zwrócona Powiatowi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott zaproponował, żeby 
jeszcze raz spotkały się Komisje na przykład na obradach Komisji Budżetowej w Gminie 
Trzcińsko Zdrój przed kolejną sesją, po to, aby wypracować jakieś wspólne stanowisko. 
 
Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój Zbigniew Kitlas dodał, zapraszamy do Trzcińska 
Zdroju na rozmowy. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że jest za tym, aby wznowić rozmowy w celu 
uzyskania porozumienia. 
 
Posiedzenie opuścili Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Józef Szott  
i Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój Zbigniew Kitlas. 
 
Wniosek Radnego Sławomira Terebeckiego z Komisji Rewizyjnej Nr BRZ.0053-13/2007 
z dnia 27 czerwca 2007 r. 
 
Prośba o wycofanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania 
darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko 
Zdrój (druk nr 11/IX). 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że ze względu na przedstawione stanowisko przez 
przedstawicieli Gminy Trzcińsko Zdrój i wyrażoną propozycję chęci prowadzenia dalszych 
negocjacji Radny, proponuje jeszcze raz rozpatrzyć możliwość rozmów Starosty Gryfińskiego 
z Burmistrzem Gminy Trzcińsko Zdrój. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/IX).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 r. (druk nr 4/IX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku 
budżetowego (druk nr 5/IX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 6/IX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/IX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 8/IX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
(druk nr 9/IX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015” 
(druk nr 10/IX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/IX).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/IX).  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/IX).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zmiany w Statucie związane są  
z wykreśleniem stanowiska Etatowy Członek Zarządu i uzupełnieniem dotyczącym sposobu 
zwoływania pierwszej sesji Rady Powiatu, a także wykreśleniem ze struktur Powiatowego 
Zarządu Dróg. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 15/IX).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wprowadzane zmiany dotyczą przede 
wszystkim powołania Referatu Informatyki, a także wprowadzenie zadań dla Wydziału 
Zarządzania Drogami. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków 

finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także 
warunków i sposobu ich przyznawania (druk nr 16/IX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Członkowie Komisji ustalili kolejny termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej na 12 lipca 2007 
r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, a także w tym dniu najprawdopodobniej 
odbędą się dwie kontrole: działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie w kontekście relokacji wydziałów do budynku internatu ZSP nr 2  
w Gryfinie.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:  
   
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 
 
 


