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PROTOKÓŁ NR 21/2008 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 16.09.2008 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.15. 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, Skarbnik 
Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. Głównym punktem posiedzenia 
była analiza materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad został przyjęty (zał. nr 2). Protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
został przyjęty. 
 
Ad. 4 Omówienie kierunków polityki budżetowej do opracowania projektu budżetu  
na 2009 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński zapytał, czy członkowie komisji 
mają jakieś propozycje do budżetu na kolejny rok.  
 
- brak propozycji, 
 
Ad. 5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powiedział, że wszyscy 
otrzymali szczegółowy materiał dot. wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 
2008 r. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że w dniu dzisiejszym została przedłożona 
uchwała o pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie w stosunku do przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. 
 
Ad. 6 Analiza i opiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. (druk nr 2/XXI); 
 

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

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 3/XXI). 

 
Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  
w dniu 27 sierpnia 2008 roku. Poniżej wynik głosowania: 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, 

Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej 
(druk nr 4/XXI). 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że na podstawie 
porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie remontu chodnika i nawierzchni ulicy Kościelnej 
oraz zmiany kategorii ulic w Gryfinie, strony uzgodniły przekazanie na rzecz Gminy 
następujących ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów. 
Włączenie przedmiotowych dróg w zasób dróg gminnych wiąże ze sobą konieczność 
pozbawienia ich kategorii drogi powiatowej, co dokonuje się w drodze powyższego projektu 
uchwały Rady Powiatu. Naczelnik przedstawił informację dot. bieżących kosztów utrzymania 
tychże ulic (wraz z remontami cząstkowymi i oznakowaniem), ustalone proporcjonalnie 
wynoszą około 30 000 zł. Natomiast dochody roczne pochodzące z inżynieryjnych zajęć pasa 
drogowego wynoszą 1 717 zł. 
 

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

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński powiedział odnośnie materiału 
dot. stanu bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gryfińskiego w powiązaniu ze stanem 
technicznym dróg, że informacja została przygotowana bardzo przejrzyście o planach 
wykonania robót w poszczególnych miejscowościach i pomogła w promowaniu powiatu.  
Na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy podczas omawiania powyższego materiału uwagi 
zgłosiła pani Sołtys Sobieradza odnośnie odcinka drogi Drzenin - Sobieradz,  
że w wykonywanych na wiosnę pracach: udrażnianie przepustu, utwardzanie pobocza,  
nie wykonano obcięcia gałęzi. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma wyjaśnił, że prace 
dotyczące powyższego odcinka będą kontynuowane w przyszłym roku, związane ze ścinką 
pobocza z podcinką gałęzi. Natomiast przepust został udrożniony, wykonano na nim bariery 
energochłonne i ścięto niebezpieczną skarpę. Naczelnik dodał, że skontaktuje się z panią 
Sołtys w celu omówienia poruszonej sprawy. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad podwyższenia kapitału 

zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 5/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że spółka działa już od 1 lipca 2008 
roku, jeszcze nie udało się zbilansować jej działalności, ale widać znaczną poprawę, gdyż 
wynik za pierwszy miesiąc był 20 000 złotych straty. Podczas, gdy zlikwidowano poprzedni 
zakład opieki zdrowotnej a powstał nowy to na początku wykazywano 60 000 zł w rezultacie 
doszło do 120 000 zł - 140 000 zł straty miesięcznie. W Rzeczypospolitej można było 
przeczytać o podsumowaniu programu oddłużania szpitali, gdzie Szpital w Gryfinie w 2005 
roku w ramach programu naprawczego, już po pierwszym roku, miał osiągać zysk  
w wysokości 700 000 zł. Podczas gdy po pierwszym roku wykazano 1,5 miliona zł straty. 
Zatem nie da się pewnych rzeczy szybko naprawić, bo powiat powiązany jest różnymi 
umowami. Wpływ na wynik ma m.in. to, że spółka całkowicie się wyprowadziła z budynku 
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Intermedu i dzisiaj nie płaci czynszu w wysokości 12 000 zł. Dodał, że wynik nie obejmuje  
ze względu na trwające procedury włączenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie, który w chwili obecnej przynosi 4 000 zł zysku 
miesięcznie. Poza tym nie zostały otworzone gabinety w Chojnie i Gryfinie, które mają  
na celu odtwarzanie działalności specjalistycznej dającej dochód. Dodatkowo istnieje 
nieuregulowana sprawa odłączenia się od pośrednika Intermedu w przesyle ciepła, które 
mogą poprawić wynik finansowy. Ogólne założenia są takie, aby pracować nad 
zbilansowaniem wyniku spółki w pierwszym roku. Nie chodzi tutaj jedynie o to, aby się 
spółka bilansowała, ale ona musi mieć pieniądze na rozwój i osiągnięcie standardów  
w sprzęcie i budynku do 2012 roku (według ustawy). Może to się odbyć za pomocą inwestora 
zewnętrznego lub powiatu, który podnosi kapitał założycielski ze swoich środków  
a jednocześnie poręcza w razie wzięcia kredytu przez spółkę. Starosta powiedział, że został 
przygotowany projekt uchwały, który w swojej treści zezwala na rozpoczęcie procedur 
przetargowych tak, żeby dopuścić inwestora zewnętrznego. Jeżeli to się nie uda to pozostanie 
druga bardziej ryzykowna i powolniejsza droga w oparciu o środki z kredytu, który będzie 
brała spółka przy poręczeniu powiatu. Starosta powiedział, że następuje podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki do wysokości 10 000 000,00 zł, dlatego że w przyszłości może 
za cztery lata warte rozważenia będzie wniesienie do spółki aportu w postaci budynku  
i sprzętu, który wiadomo że trzeba wymieniać. Zrealizowanie tego celu może nastąpić 
poprzez pozyskanie inwestora zewnętrznego i umożliwienie mu objęcia do 97,5% udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym w formie wkładu pieniężnego. To czy w rezultacie 
zostanie podpisana umowa spółki, to po przedstawieniu projektu Rada Powiatu będzie 
głosowała nad wyrażeniem zgody. Starosta dodał, że na jednej z komisji obiecał zgłoszenie 
autopoprawki Zarządu -„zmiany umowy spółki wymagać będą przed ich podpisaniem zgody 
Rady Powiatu”, lecz po konsultacjach prawnych Radca Prawny stwierdził, że wyrażanie 
zgody nie należy do kompetencji Rady Powiatu, zapis może zostać uchylony przez nadzór 
prawny. Z kolei Zarząd Powiatu chce budować zaufanie i proponuje zapis „pozytywnej opinii 
Rady Powiatu”, który jednak także może się spotkać z uchyleniem tego zapisu. A Zarząd 
wbrew opinii Rady Powiatu nie będzie działał. Starosta poinformował, że druga poprawka 
dotyczy zamiany zapisu „wpłaty gotówką” na „wkładu pieniężnego”. Negocjacje  
z inwestorem będą prowadzone w kierunku przeważającego udziału, aby to on ponosił 
odpowiedzialność za spółkę. Dopóki spółka aportem nie otrzyma majątku to będzie go 
dzierżawiła od likwidatora (majątek pozostaje własnością powiatu). W Radzie Nadzorczej 
spółki pozostanie minimum jeden przedstawiciel. Natomiast w dwóch sprawach Zarząd 
będzie chciał zamieścić zapis o konieczności podejmowania decyzji jednogłośnie - decyzji  
o zmianie (pogorszeniu) prowadzonej działalności. Rolą partnera zewnętrznego wyłonionego 
w drodze ogłoszenia publicznego, będzie wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki. Podniesienie kapitału nastąpi również poprzez wniesienie przez 
udziałowców - powiat oraz partnera zewnętrznego - aportu w formie majątku ruchomego  
i nieruchomego i wykonanie niezbędnych inwestycji w zakresie osiągnięcia do 2012 roku 
wymaganych standardów. Wniesienie aportu (nieruchomości, wyposażenia i sprzętu) 
wymagać będzie zgody Rady Powiatu wyrażonej w odrębnej uchwale. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński zapytał, czy istnieje obawa,  
że miesięczna strata spółki będzie się powiększać w kolejnych miesiącach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że spółka działa od 1 lipca 2008 r.  
i w lipcu musiała zostać podjęta decyzja skutkująca powiększenie straty, decyzja  
o zwiększeniu wynagrodzenia dla średniego personelu. W dalszym ciągu ZOL nie jest 
włączony, a także trudno oszacować jaki będzie wynik spółki w sierpniu. Wkrótce kończą się 
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kontrakty z anestezjologami, którzy są kluczowi przy przeprowadzaniu operacji. Brakuje 
pomieszczeń na wprowadzenie 10 łóżek z ZOL, który na dzień dzisiejszy przynosi zysk. 
 

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

 
5. 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 6/XXI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt uchwały pojawił się  
w związku z potrzebą dostosowania obowiązującego Regulaminu do zmieniających się 
przepisów i wprowadzenia zmian do zakresu działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Na przykład funkcja Skarbnika Powiatu 
zostaje połączona z Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, utworzenie 
połączonych placówek w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie.  
 

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

 
6. 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 7/XXI).  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że zmiany w Statucie Powiatu wiążą się  
ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie, połączenie funkcji Głównego Księgowego  
z funkcją Skarbnika Powiatu, a także wprowadzono zmiany dotyczące sprecyzowania zasad 
prowadzenia rejestrów uchwał, zarządzeń, przechowywania protokołów. Proponowane 
zmiany zostały narzucone w ramach przeprowadzonego wewnętrznego audytu w Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie. 
 

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

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 
wykonywanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z 
istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania (druk 
nr 8/XXI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że istnieje krajowy Program 
Usuwania Azbestu, w który wpisuje się programy wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
„Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 
gryfińskiego" został podjęty już przez Radę Powiatu a w powyższym projekcie uchwały 
stwarzany jest mechanizm umożliwiający podmiotom występowanie o środki na ten cel. 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami obiektów (również 
wspólnot mieszkaniowych). Dofinansowanie ze środków PFOŚiGW może wynieść do 50% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem współfinansowania w wysokości 
kolejnych minimum 50% ze środków własnych gmin. Do wniosku trzeba będzie złożyć kartę 
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określającą stopień pilności usunięcia azbestu. Do kosztów zalicza się demontaż, transport  
i unieszkodliwienie odpadu niebezpiecznego na składowiska.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
8. 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 na 2008 r. (druk nr 9/XXI).  

 
Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  
w dniu 27 sierpnia 2008 roku. Poniżej wynik głosowania: 
 

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

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 

budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 
10/XXI)  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały określa kierunkowe 
założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. Generalnie 
poziom środków dostępnych po stronie dochodów jak i wydatków będzie uzależniony  
od wielkości centralnych przekazywanych corocznie jako informacje z Ministerstwa 
Finansów, czy z Urzędu Wojewódzkiego (w zakresie dotacji). To będzie wyznaczało poziom 
dochodów, szacunek będzie oparty również na poziomie wielkości wydatkowanych, czyli 
zrealizowanych w latach ubiegłych. Kierunki przyjęte do planowania wydatkowania budżetu 
będą się koncentrowały na minimalizacji długu publicznego oraz konwersji istniejącego 
zadłużenia, kontynuowane będzie postępowanie naprawcze - wdrożenie reformy finansów 
publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją SPZZOZ w Gryfinie, realizacja 
postanowień uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia przez Powiat spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”, koncentrowane będą środki na wydatki związane z drogownictwem, 
zatem modernizacja nawierzchni bitumicznych, budowa i odtwarzanie ciągów pieszych, 
również przygotowanie dokumentacji dla potrzeb absorpcji funduszy zewnętrznych, a także 
realizacja inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz 
standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, wykup udziału  
w nieruchomości od Banku PKO BP S.A., racjonalizacja i optymalizacja polityki kadrowej,  
a także realizacja programu dot. usuwania azbestu z terenu powiatu. Skarbnik dodała,  
że zostało uzupełnione uzasadnienie dopisuje się „... stanowiąc jednocześnie podstawę 
opracowania projektów planów finansowych, zgodnie z § 2, pkt 2 Uchwały Rady Powiatu  
Nr IX/86/2003 z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej...”. 
 

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

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w materiałach sesyjnych zamieszczono 
Uchwałę Nr XXXIX/520/2006 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych  
i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2007 rok, w której 
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m.in. zostało zapisane w pkt. 2 połączenie organizacyjne szkół ponadgimnazjalnych  
w Chojnie polegające na utworzeniu jednego pionu organizacyjno-zarządzającego  
dla placówki. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 

rok (druk nr 11/XXI); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w uzasadnieniu został rozszerzony 
zapis w pkt.16 środki w wysokości 30 000 zł przeznaczone na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu ZSP Nr 1 w Chojnie, uwzględniającej modernizację boisk i budowę 
sali sportowej. 
 
Projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  
w dniu 27 sierpnia 2008 roku. Poniżej wynik głosowania: 
 

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

 
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2008 r. (druk 

nr 12/XXI); 
Komisja przyjęła do wiadomości. 

 
12. Sprawozdanie Przewodniczącego z prac z Zarządu Powiatu w Gryfinie między sesjami. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński zapytał o rozbieżność  
w podanych kwotach na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 
Żelechowo-Grzybno”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że kwota 217 513 zł brutto powstała 
na bazie kosztorysu inwestorskiego, natomiast w ofercie została podana kwota zbyt wysoka  
tj. 584 111,37 zł, co było przyczyną unieważnienia postępowania przetargowego  
na wykonanie powyższego zadania. 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Po odsłuchania taśmy protokół sporządziła: 
   
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 


