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PROTOKÓŁ NR 12/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 19.12.2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.30. W posiedzeniu udział 
wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Czesław Krzemiński. Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na 
XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu nr 7 Przedstawienie 
wyników kontroli w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie, 
porządek wraz z zaproponowanymi zmianami został przyjęty.(zał. nr 2) 
 
Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XIV) 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w/w projekcie uchwały w §2 
wykreślony zostaje ustęp 4 „w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie...”, 
ponieważ odpłatności za korzystanie ze stołówki w Specjalnym Ośrodku będą określone  
w odrębnej uchwale. Sekretarz powiedziała, że również wątpliwości budziły zasady 
korzystania ze stołówek w internacie, jednak ustalono, iż internat jest integralną częścią 
szkoły a nie osobną placówką. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 3/XIV) 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Sławomir Terebecki. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że dotychczasowe zasady przyznawania 
środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gryfinie budziły wątpliwości z powodu nieaktualnych bądź niekompletnych zapisów. 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
zaproponowała następujące zmiany w: 

− w dziale obsługa funduszy w § 4 wskazano kto i w jakim zakresie obsługuje fundusz. 
− w dziale przeznaczenie funduszy § 6 wymieniono nowe podmioty, które mogą ubiegać 

się o środki z PFOŚiGW m.in. punkt 4 jednostki zaliczone do sektora finansów 
publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem jednostek 
określonych w ust.1 pkt 1, pod warunkiem realizacji zadania z jednostkami 
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organizacyjnymi powiatu lub stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie 
powiatu obejmuje szkoły wyższe związane ze szkołami Powiatu Gryfińskiego, które 
realizują programy z zakresu edukacji ekologicznej oraz punkt 5 osobom fizycznym 
pozwala na udzielenie środków z funduszu na usuwanie azbestu. §7 i 8 są nowymi 
paragrafami, określają Linie Dotacyjne na realizację zadań. Sekretarz podkreśliła,  
że osoby fizyczne nie mogą same wystąpić do Powiatu o przyznanie środków, 
powinny to zrobić poprzez gminę, która zgłosi się do konkursu o środki na usuwanie 
azbestu.  

− w dziale zasady przyznawania dofinansowania w §11 znajdują się wzory nowych 
wniosków, natomiast w §13 ustalono, że wnioski będą poddawane podwójnej 
kwalifikacji prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
a następnie przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu o której mowa w §17.  
§19 ustala, że wszyscy składający wniosek zostaną poinformowani o pozytywnym lub 
negatywnym rozpatrzeniu wniosku. 

− w dziale wysokość dofinansowania i zasady jej przyznawania na poszczególne zadania 
w §21 wniesiona została autopoprawka Zarządu Powiatu zmieniająca w pkt 1 
„Wysokość przyznanych środków finansowych może być różna od kwoty 
proponowanej przez wnioskodawcę” wyraz różna zamienia się na niższa. § 22 jest 
również nowym zapisem. 

− w dziale realizacja, kontrola, rozliczenie zadania oraz wypłata środków reguluje się 
realizację zadań poprzez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Nowym zapisem jest również §32, który określa, że wypłata 
środków dotacji, z zastrzeżeniem §35, następuje po udokumentowaniu przez 
dotowanego poniesionych kosztów rzeczywistych lub kosztów jego poszczególnych 
etapów. W § 33 dopuszcza się dla jednostek nie będących komórkami 
organizacyjnymi Starostwa Powiatowego wypłatę zaliczkową. §37 określa, kto jest 
uprawniony do kontroli realizacji zadań finansowanych z PFOŚiGW. 

− w dziale postanowienia dotyczące zamówień publicznych określono zasady udzielania 
środków z PFOŚiGW na zamówienia publiczne. 

 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy zasadny jest §30 Dotowany (wnioskodawca), któremu 
przyznano dofinansowanie obowiązany jest przystąpić do realizacji zadania w czasie 
umożliwiającym jego terminowe zakończenie i rozliczenie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że zapis ten zapobiegnie składaniu 
wniosków o przedłużenie realizacji zadania, gdyż zadnia wieloletnie są finansowane na 
innych zasadach.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. 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 4/XIV) 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zmiany te wynikają z pojawienia się 
nowych zapisów paragrafów, które są niezbędne, aby właściwie ująć środki, które zostały 
wykorzystane lub przyznane z PFOŚiGW, natomiast wysokość kwot nie ulega zmianie. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat 

Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (druk nr 5/XIV) 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w druku nr 5 wprowadzono 
autopoprawki w §7, wynikające z pracy pozostałych komisji, które odbyły się wcześniej. 
Starosta powiedział, że poszczególne punkty §7 po naniesionych autopoprawkach brzmią 
następująco: 

1) firmą spółki jest Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością,  

2) czas trwania spółki jest nieograniczony, 
3) terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
4) siedzibą spółki jest miasto Gryfino, 
5) funkcje Zgromadzenia Wspólników pełnić będzie Zarząd Powiatu  

w Gryfinie, 
Starosta wyjaśnił, że zwykle w takich przypadkach organ wykonawczy reprezentuje 
właściciela, tak więc pięcioosobowy Zarząd Powiatu będzie kontrolował działania prezesa 
oraz Rady Nadzorczej. 

6) liczba członków: 
a) Rady Nadzorczej 3 osoby, 

Starosta poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze imiennie wybranego składu 
Rady Nadzorczej, jednak zgodnie z prawem muszą to być osoby ze zdanym egzaminem oraz 
posiadające certyfikat pozwalający na bycie członkiem Rady Nadzorczej. Planuje się, aby  
w skład Rady Nadzorczej wszedł Mecenas Roman Mol, natomiast na pozostałe stanowiska 
ogłosi się nabór ofert. Starosta powiedział, że w skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić 
jedna osoba specjalizująca w prawie, jedna osoba specjalizująca się w księgowości oraz jedna 
osoba specjalizująca się w zagadnieniach służby zdrowia. 

b) Zarządu od 1 do 2 osób,  
z tym, że co najmniej jeden członek Zarządu powinien posiadać kwalifikacje  
do wykonywania zawodu lekarza medycyny,  

7) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, 
8) członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, 
9) kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej, która trwa 

jeden rok, 
Starosta powiedział, że jako kandydatów na członków Zarządu bierze się pod uwagę Jerzego 
Piwowarczyka oraz Annę Jagodzińską-Wardę. Starosta wyjaśnił, że członków Zarządu 
powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po pierwszym roku działania. Przez pierwszy rok 
działania, gdy spółka jest w organizacji, funkcje Zarządu pełni Zgromadzenie Wspólników, 
po minionym roku i udzieleniu absolutorium, funkcję tą przejmuję Rada Nadzorcza. Według 
przepisów spółek prawa handlowego istnieje obowiązek przedłożenia sprawozdania do 30 
czerwca danego roku, więc Zgromadzenie Wspólników będzie kierować spółką nawet 
powyżej jednego roku. Następnie Rada Nadzorcza zatrudni, bądź wybierze nowego prezesa.  
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10) przedmiotem działalności Spółki są dotychczasowe świadczenia zdrowotne 
prowadzone przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z możliwością rozszerzenia 
na inne usługi medyczne oraz gospodarowanie mieniem, zgodnie z PKD, 

Starosta poinformował, że zapis gospodarowanie mieniem uzasadniony jest tym, że spółka 
będzie mogła z czasem wydzierżawiać pomieszczenia innym spółkom na prowadzenie 
działalności oraz odstąpić kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przykładem może być 
spółka pracownicza lekarzy chirurgów, która jest gotowa prowadzić oddział chirurgiczny. 
Starosta powiedział, że podobna sytuacja jest z oddziałem ginekologiczno-położniczym,  
w sytuacji gdyby oddział przynosił straty, można byłoby wystąpić do pracowników oddziału 
ginekologiczno-położniczego z ofertą prowadzenia oddziału. Gdyby nie wyrażono chęci, 
spółka pracownicza lekarzy chirurgów już zaproponowała, iż mogłaby również poprowadzić 
oddział ginekologiczno-położniczy. Spółka lekarzy przejmująca oddziały będzie mogła 
efektywniej działać ze względu m.in. na wykorzystanie sal operacyjnych nie tylko do operacji 
i zabiegów wynikających z kontraktu z NFZ, ale także wynikających z działań spółki lekarzy. 
Starosta poinformował, że rząd planuje odejść od limitów i płacić za wszystkie operacje oraz 
planuje podnieść punkt o 20%, gdyby jednak punkt został na obecnym poziomie całe 
planowane przedsięwzięcie ze spółką lekarzy byłoby bardzo opłacalne. Starosta powiedział, 
że planuje się rozszerzyć działalność na Chojnę, jednak pomieszczenia w Chojnie są 
usytuowane na górze, co wymusza budowę windy, jednak po spotkaniu Komisji Gospodarki 
wypracowano propozycję, aby zajmowane dotychczas pomieszczenia przenieść na górne 
piętra, zaś oddział zorganizować na parterze, co pozwoliłoby uniknąć budowy 
specjalistycznej windy. Starosta powiedział, że po odbytych posiedzeniach pozostałych 
komisji, zgłoszono wniosek, aby w treści uchwały było wyraźnie zaznaczone, że w przypadku 
likwidacji jednego z oddziałów, z powodów np. finansowych, ostateczną decyzję będzie 
podejmowała Rada Powiatu. Starosta powiedział, że nie powinno się wikłać Rady Powiatu  
w kolejne trudne decyzje dotyczące Szpitala, gdyż jest szereg instrumentów pozwalających na 
nadzór działalności spółki m.in. bilanse. Starosta powiedział, że na sesji Rady Powiatu będzie 
prezentowana ostateczna wersja uchwały wypracowana i przegłosowana przez Komisję 
Gospodarki, z następującym zapisem: 

11) dopuszcza się rezygnację z dotychczas świadczonych usług medycznych, o ile nie 
będą mogły być prowadzone w innej formie,  

Starosta powiedział, że uchwała w tym brzmieniu może być uchylona przez Wojewodę gdyż 
jest niezgodna z przepisami, ponieważ Rada Powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie 
powiatowym nie powinna tak daleko wkraczać w działalność spółki, jednak, aby wyjść  
na przeciw sugestiom i wnioskom Radnych z komisji zapisy te znalazły się w projekcie 
uchwały. Poprzez te szczegółowe zapisy Rada Powiatu wkracza w kompetencje Zarządu 
Spółki. 

12) wysokość kapitału zakładowego wynosi 250 000,00 zł i może być podwyższona 
w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego w terminie do dnia 31 grudnia 
2015r. do kwoty 2 000 000,00 zł i nie będzie stanowiło to zmiany umowy spółki. 

Starosta powiedział, że spółka odpowiada za długi do wysokości swojego kapitału.  
W przypadku, gdy spółka nie będzie osiągała założonych celów można zbywać udziały spółki 
albo ogłosić upadłość spółki. W momencie upadłości spółki byłaby ona zlicytowana tylko do 
wysokości 250 000 zł a więc do wysokości kapitału zakładowego, jest to w pewnym stopniu 
krok na przód przy zmniejszaniu długu szpitala. Starosta powiedział, że powiat może 
pomagać spółce poprzez zwiększanie kapitału założycielskiego, w zapisach projektu uchwały 
zakłada się, że bez zmiany umowy, która będzie w formie aktu notarialnego można będzie 
podnieść kapitał do wysokości 2 000 000 zł do 2015 r. zarówno w formie pieniężnej, jaki  
i niepieniężnej. Zapis ten uzasadniony jest tym, że w przypadku m.in. gdy spółka będzie 
dobrze prosperować i przynosić zyski, można ją będzie wyposażyć w majątek, aby 
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ewentualnie w 2012 r. za zgodą Rady Powiatu zbyć część bądź całość udziałów inwestorowi 
strategicznemu. W przypadku zaś, gdy spółka będzie przynosić straty, można ją będzie 
wesprzeć podniesieniem kapitału założycielskiego, będzie to następować w formie uchwały 
Rady Powiatu. Starosta powiedział, że spółka może korzystać z pomocy publicznej  
np. poprzez wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy o umorzenie podatku lub poprzez 
wystąpienie do państwa o pomoc zwaną de minimis.  
 
Radny Jan Gładkow stwierdził, że Rada Powiatu powinna ograniczać swój wpływ na 
powstającą spółkę, więc w §7 pkt 11 dopuszcza się rezygnację z dotychczas świadczonych 
usług medycznych, o ile nie będą mogły być prowadzone w innej formie jest niepotrzebny. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że uważa pkt 11 za zasadny oraz że jest 
odpowiedzią na wątpliwości innych komisji. Jednak jeśli zapis ten ma być uchylony przez 
Wojewodę można byłoby go pominąć. Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy w przypadku 
niepowodzenia spółki według zapisu §7 pkt 2 czas trwania spółki jest nieograniczony Rada 
Powiatu może podjąć uchwałę o likwidacji spółki w każdej chwili.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Rada Powiatu w każdej chwili 
może podjąć decyzję o likwidacji spółki. Wniosek o upadłość spółki może także złożyć 
wierzyciel, który nie może odzyskać długów od spółki.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy Rada Powiatu będzie spełniała jakąś funkcję 
kontrolną wobec spółki oraz czy będzie miała wgląd w działalność spółki m.in. wgląd  
w zestawienia wykonywanych usług, raporty lub sprawozdania finansowe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Rada Powiatu minimum raz  
w roku będzie przyjmowała sprawozdanie z działalności spółki, które musi być złożone 
najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. Rada Powiatu nie może bezpośrednio rozliczać 
spółki, ale może zobowiązać Zarząd do przedkładania informacji o działalności spółki. 
Starosta powiedział, że planuje się, aby przedkładać Radzie Powiatu co najmniej co  
2 miesiące sprawozdania z działalności spółki. Obecnie Zarząd nałożył na szpital obowiązek 
składania sprawozdań miesięcznych łącznie z kosztami źródłowymi, dzięki temu zauważono,  
że głównym problemem w szpitalu jest brak terminowości, który może wynikać z braku 
monitoringu komputerowego. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że w materiałach przygotowanych przez Pana 
Jerzego Piwowarczyka zakłada się likwidację chirurgii oraz dodał, że dziś Starosta trochę 
inaczej przedstawił sytuację, co poprawia wizję planowanej spółki. Radny Sławomir 
Terebecki powiedział, że również w planach Jerzego Piwowarczyka ukazane jest włączenie 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego do struktur szpitala oraz 
zapytał, czy powstająca spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” będzie od razu obejmowała Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że koncepcja opracowana przez Jerzego 
Piwowarczyka została wypracowana wspólnie z Zarządem Powiatu. Koncepcja ta 
przedstawia trzy warianty działalności spółki. Ostatni wariant zakłada niepowodzenie spółki  
i ograniczenie działalności spółki do oddziału wewnętrznego. Jednak spółka starać się będzie 
realizować wariant pierwszy, a więc współpracę ze spółką lekarzy. Jeden z wariatów mówi  
o włączeniu Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w strukturę 
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szpitala, aby umożliwić założenia rozszerzenia specjalizacji, gdzie potrzebna będzie 
nieruchomość, jaką jest budynek, gdzie mieści się Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  
i Opiekuńczo - Leczniczy, również połączenie administracji obydwu jednostek obniży koszty 
funkcjonowania. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy jest osobnym 
podmiotem, więc aby włączyć go w strukturę szpitala, trzeba najpierw podjąć uchwałę o jego 
likwidacji, w której należy określić kto przejmie obowiązki nadzoru nad nim, zebrać opinie 
gmin, Rady Społecznej jak również opinie Wojewody. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał czy pomimo długów, które ma 
szpital, spółka swoją działalność rozpocznie bez przejęcia dotychczasowych długów Szpitala. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że spółka rozpoczyna działalność  
z kontem zerowym. Zamierza się, aby do 30 czerwca 2008 r. spłacić długi, którymi zajmuje 
się Likwidator SPZZOZ w Gryfinie Andrzej Bandurowski. Starosta poinformował, że 
Likwidator wystąpił do wszystkich podmiotów, o umorzenie 90% odsetek, w przypadku, gdy 
odpowiedzi będą pozytywne uda się spłacić wszystkich wierzycieli. Natomiast długi szpitala, 
którymi zajmuje się Likwidator SPZOZ Szpital Powiatowy w Likwidacji w Gryfinie Jerzy 
Herwart uda się rozliczyć w podobny sposób do końca przyszłego roku.  
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński powiedział, że wykazywane miesięczne 
długi szpitala były na wysokości 80 000 zł - 100 000 zł, natomiast w opracowaniu Jerzego 
Piwowarczyka długi te kształtują się na wysokości 148 000 zł. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wysokość długów jest różna  
w zależności od okresu średnio wynoszą 100 000 zł miesięcznie. W materiałach Jerzego 
Piwowarczyka średni dług miesięczny jest wyliczony na okres 10 miesięcy oraz uwzględnia 
wypłacone zaległe wypłaty dla pracowników za 2005 rok, stąd wynika różnica. Starosta 
poinformował, że na koniec roku dług ten może się okazać mniejszy, gdyż są dopiero płacone 
limity przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który zobowiązał się zapłacić za pracę lekarzy 
chirurgów kwotę w wysokości ok. 400 000 zł. Analizując zestawienie kosztów i przychodów 
możemy zauważyć ze szpital w tym roku uzyskał zysk, jednak jest to wynik otrzymanej od 
powiatu dotacji 800 000 zł. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy jest potrzeba umieszczania w §7 pkt 11, gdyż  
w wersji drugiej projektu uchwały miał on sens, natomiast w obecnej wersji traci zasadność. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgadza się z opinią Radnego oraz 
zwrócił uwagę, że zapis w §7 pkt 10 zgodnie z Kodeksem Handlowym spółka ma obowiązek 
działać w celu zmniejszenia strat, a więc jeśli jeden z oddziałów będzie przynosił straty 
spółka może być zmuszona do zamknięcia tego oddziału. 
 
Radny Sławomir Terebecki stwierdził, że dobrze iż pojawił się §7 pkt 10, gdyż umożliwi to 
Radnym w przyszłości odwołanie się do informacji, które ukazują, że Radnym zależało, aby 
zachowywać różne świadczenia zdrowotne, a nie likwidować.  
Radny zgłosił wniosek o wykreślenie w §7 pkt 11, natomiast aby pkt 12 stał się pkt 11. 
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej złożony przez Radnego Sławomira Terebeckiego  
Nr BRZ.0053-32/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. 
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Prośba o wykreślenie w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia 
przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w §7 punku 11 treści: 
„dopuszcza się rezygnacje z dotychczas świadczonych usług medycznych, o ile nie będą 
mogły być prowadzone w innej formie”. Jednocześnie punkt 12 staje się punktem 11. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianą 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 6/XIV) 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w projekcie uchwały nastąpiło 
zwiększenie dochodów budżetu w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej o kwotę 20 000 zł. Jest to dotacja od Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Skarbnik Powiatu 
powiedziała, że zwiększyła się również otrzymana subwencja oświatowa o 13 317 zł 
przeznaczona na wypłatę odpraw nauczycieli odchodzących ze szkół na emeryturę zgodnie  
z art.88 Karty Nauczyciela. Dochody budżetu zwiększają się więc o 176 654 zł, natomiast 
wydatki budżetu zwiększą się o kwotę 621 110 zł.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający Uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 7/XIV) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały mówi o zmianie 
uchwały budżetowej, która w pierwotnej wersji uchwalonej 29 grudnia 2006 r. miała w §6 
kwoty dotacji, które były udzielone z budżetu powiatu, pogrupowane wg określonych celów, 
na które były przeznaczone. W związku z podjętą uchwała Nr XIII/155/2007 oraz nowym 
projektem uchwały w których zmieniają się kwoty dotacji również należy uwzględnić te 
zmiany w §6 uchwały Nr III/33/2006.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz 
ustalenia prawidłowej wysokości wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które 
nie wygasły z upływem roku poprzedniego (druk nr 8/XIV) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że ten projekt uchwały również uległ 
zmianie z powodu wyżej wymienionej dotacji otrzymanej przez Powiat z Gminy 
Mieszkowice. Kwota wydatków niewygasających wynosi 250 000 zł i jest ona przeznaczona 
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na założenie spółki pod nazwą „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”. Skarbnik Powiatu powiedziała, że w projekcie uchwały koryguje się 
również błąd z 2006 roku, polegający na błędnym ujęciu wydatków niewygasających  
w wysokości 4 007 000 zł. Skarbnik wyjaśniła, że aby uznać wydatek za niewygasający, 
jednocześnie identyczna kwota musi znajdować się na koncie powiatu na koniec roku, 
tymczasem na koniec roku 2006 na koncie powiatu znajdowała się kwota 2 507 082 zł, gdyż 
nie została ujęta druga transza zaciągniętego kredytu w wysokości 1 500 000 zł. Skarbnik 
podkreśliła, że próbowano już kilkakrotnie sprostować ten błąd, gdyż wszystkie sprawozdania 
i dokumenty opierające się na danych źródłowych opierają się na kwocie wydatków 
niewygasających w wysokości 2 500 000 zł, co jest niezgodne z uchwałą. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-
Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie (druk nr 9/XIV) 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że uchwała o przekazaniu działki została 
podjęta 29 grudnia 2003 r., jednakże nigdy nie została zrealizowana.  
 
Starosta Powiatu Wojciech Konarski powiedział, że wpłynął wniosek jednego z członków 
Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, aby zdjąć z porządku obrad powyższy 
projekt uchwały. Starosta wyjaśnił, że członek Rady sam nie może wystąpić z takim 
wnioskiem, powinno to być w formie uchwały Rady Społecznej. Zarząd Powiatu oraz Rada 
Powiatu nie jest zobligowany do wypełniania uchwał Rad Społecznych oraz nie ma 
obowiązku pytać o ich opinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Rada Społeczna miała się spotkać  
13 grudnia, jednak nie było quorum. Sekretarz poinformowała, że opiniowania powyższego 
projektu uchwały nie było w porządku obrad Rady Społecznej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli dotyczącej wykorzystania dotacji  
w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie. 
 
Protokół z posiedzenia Zespołu Kontrolnego dot. wykorzystania dotacji w Niepublicznym 
Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie stanowi załącznik nr 3. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński przedstawił Komisji Rewizyjnej wyniki 
kontroli i wnioski pokontrolne dot. wykorzystania dotacji w Niepublicznym Rodzinnym 
Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie, które stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

Komisja przyjęła przedstawione wnioski pokontrolne. 
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Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński poinformował, że plan kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2007 rok został wykonany. Przewodniczący poinformował,  
że Komisja pracowała zgodnie z planem pracy oraz że do końca grudnia przedstawione 
zostanie sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej, natomiast w styczniu przedstawiony 
zostanie projekt planu pracy Komisji na 2008 rok. Przewodniczący podziękował za wspólną 
pracę w 2007 roku. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:  
   
Jolanta Flaga 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
                                                                                              Czesław Krzemiński 


