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 PROTOKÓŁ nr 20/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

w dniu 27 sierpnia 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 13.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Wojciech Konarski oraz Skarbnik Powiatu Izabela 
Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty bez 
zmian. Głównym punktem posiedzenia było omówienie części materiałów, które będą 
przedmiotem obrad XXI sesji Rady Powiatu w dniu 18 września 2008 r. 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad4. Omówienie części materiałów, które będą przedmiotem obrad XXI sesji Rady   
Powiatu w dniu 18 września. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Burmistrz Morynia pierwotnie 
występował o nieodpłatne przekazanie przedmiotowej nieruchomości lub ewentualnie 
zamianę z inną nieruchomością położoną  w Moryniu. Dodała, że zostanie podpisane 
porozumienie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Moryń w sprawie sprzedaży 
nieruchomości oznaczonej nr działki 59 położonej w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Moryń. 
Gmina Moryń zapłaci za nieruchomość w terminie płatności rozłożonym na raty. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, dlaczego Powiat udzielił „darmowego kredytu” Gminie 
Moryń skoro sam zaciąga kredyty, które nie są nisko oprocentowane.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to w ramach dobrej współpracy. 
Nieruchomość została wyceniona na kwotę 342 000,00 zł. Zapłata ma nastąpić w dwóch 
ratach: pierwsza rata ma zostać zapłacona do dnia zawarcia umowy w postaci zadatku  
w wysokości 120 000,00 zł a pozostała kwota do dnia 31 marca 2009 r. W przypadku, kiedy 
Gmina odstąpiłaby z różnych przyczyn od realizacji porozumienia zadatek, będzie 
rekompensował oprocentowanie. Zarząd podjął taką decyzję ze względu na pisma, jakie były 
wysyłane do Starostwa Powiatowego oraz celu, na jaki ma zostać wykorzystana w/w 
nieruchomość. Starosta dodał, że był chętny nabywca na w/w nieruchomość,  
w której chciał otworzyć aptekę, ale istotna jest współpraca. Cena, za którą zostanie 
sprzedana przedmiotowa nieruchomość jest również do przyjęcia.   
 
Przewodniczący Czesław Krzemiński powiedział, że na początku Gmina Moryń liczyła,  
że uda jej się nieodpłatnie przejąć tą  nieruchomość. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na początku Gmina tak wnioskowała. 
Były prowadzone rozmowy o przejęciu przez Gminę nieruchomości za przejęcie od Powiatu 
Gryfińskiego wszystkich dróg powiatowych na terenie Gminy, natomiast Gmina  wyraziła 
zgodę na przejęcie tylko dwóch dróg. Treść projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
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w przedmiotowej sprawie jak i porozumienia zostały uzgodnione z Burmistrzem Morynia. 
Starosta dodała, że porozumienie wejdzie w życie o ile Rada Powiatu i Rada Gminy Moryń 
podejmie uchwałę w przedmiotowej sprawie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy: 5 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów 

wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że członkowie komisji otrzymali w dniu 
dzisiejszym zmieniony projekt  powyższej uchwały, ponieważ po dokonaniu wizji lokalnej  
w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju Zarząd postanowił wyrazić zgodę na zlecenie 
wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej  
w jednostce w związku z tym, że istniejąca jest niedrożna. Zmiana dot. również rozszerzenia 
nazwy zadania w poz. 4.3 poprzez dopisanie „oraz wymiany kotła c.o. w Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju”, gdzie koszt jego realizacji zwiększa się o kwotę  
10 000,00 zł.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy: 5 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. według 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapisem w uzasadnieniu do powyższego projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy: 5 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw). 

 
4. Sprawozdanie Przewodniczące z prac Zarządu Powiatu Gryfińskiego między 

sesjami. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał czy cały budynek internatu,  
w którym były dzieci przeniesione z Domu Dziecka w Binowie jest przeznaczony  
po wyremontowaniu na bazę lokalową dla grup usamodzielnienia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie. Parter dalej spełnia rolę 
internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, natomiast piętro jest 
przeznaczone  w części dla grupy usamodzielnienia oraz na mieszkania chronione dla 
usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i z rodzin 
zastępczych. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński odnosząc się zapisu w sprawozdaniu z prac 
Zarządu w okresie między sesjami zapytał, dlaczego Zarząd wyraził zgodę na umorzenie 
zadłużenia Zarządowi Powiatowemu Partii Samoobrona RP za wynajem pomieszczeń  
w budynku przy, ul. Dworcowej w Chojnie, należności głównej w wysokości 1 425,43 zł 
wraz z odsetkami na dzień zawarcia umowy umorzenia. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd podjął taką decyzję, 
ponieważ wydzierżawiany lokal został przez Zarząd Partii wyremontowany i nakłady, jakie 
dzierżawca włożył w w/w lokal i tak znacznie przewyższyły wysokość umorzonej kwoty. 
 
Ad. 5 Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji 
inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i ich 
zgodności z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. 
 
Komisja jednogłośnie powołała Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Wydziale 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w składzie: 

1. Przewodniczący – Radny Aleksander Szoka 
2. Członek – Radny Jan Gładkow 
3. Członek – Radny Andrzej Szelążek  

 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, na jakim etapie są prace remontowe w internacie przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że okres wakacyjny jest dość krótki 
żeby przeprowadzić tak daleko idący remont w internacie przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Kłopot z wyborem Wykonawcy również spowodował 
wydłużenie się robót remontowych, w związku z czym Zarząd ustalił, że w chwili obecnej 
odstępuje się od wykonania jednej z klatek schodowych w internacie (jedna z klatek została 
wyremontowana), tak aby dzieci mogły w nim mieszkać. Wykonawca zdeklarował,  
że stołówka zostanie wyremontowana do końca września b.r., natomiast w tym czasie posiłki 
będą przygotowywane i wydawane w innej sali. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał jak przedstawia się sytuacja w Szpitalu Powiatowym  
w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ponieważ pojawił się nowy 
pracodawca w Szpitalu, to pracownik zgodnie z przepisami ma dwa miesiące czasu na to,  
aby określić się czy przyjmuje nowe warunki pracy. Część pielęgniarek z Oddziału Chirurgii 
nie przyjęło nowych warunków pracy, w związku z czym Dyrektor Szpitala zatrudnił nowe 
pielęgniarki, natomiast na Oddziale Wewnętrznym zostało zawarte porozumienie  
z pielęgniarkami, z którego wynika, że pielęgniarkom zostaną zwiększone wynagrodzenia  
za pracę. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Agnieszka Małyszko 
 Przewodniczący Komisji  
 
 Czesław Krzemiński 
 
 


