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PROTOKÓŁ NR 27/2009 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 19.02.2009 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.30 i trwało do godz. 13.00. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza materiałów na XXVII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Przyjęcie protokołu z 26 posiedzenia Komisji zostało wycofane i tak zmieniony porządek 
obrad został przyjęty (zał. nr 2).  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII  sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008 (druk  
nr 2/XXVII).   

 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński poinformował, Ŝe najprawdopodobniej druk 
nr 2 zostanie zdjęty z porządku obrad sesji Rady Powiatu z powodu zmiany przepisów. 
 

Komisja nie głosowała nad przedstawionym projektem uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 11/XXVII).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe proponuje się Radzie zmiany związane z koniecznością uporządkowania 
struktury organizacyjnej placówek poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na terenie 
powiatu poprzez przekształcenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w filię 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. Przekształcenie placówki ma na celu 
ujednolicenie zasad funkcjonowania poradnictwa i przyczyni się do poprawy skuteczności 
zarządzania i lepszego wykorzystania środków finansowych a takŜe ułatwi dostęp do 
specjalistów dla dzieci i młodzieŜy z całego powiatu. Pracownicy pedagogiczni 
przekształconej jednostki zachowają zatrudnienie na dotychczasowych warunkach. 
 
Radny Andrzej SzeląŜek zapytał, czy była przeprowadzana symulacja finansowa 
połączonych placówek.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, Ŝe nie była wykonywana symulacja. Kadra pedagogiczna pozostanie  
na niezmienionym poziomie a co do kadry administracyjnej tutaj decydować będzie dyrektor.  
 
Radny Andrzej SzeląŜek powiedział, Ŝe osoby bezpośrednio zainteresowane dopytują się  
o przyczyny i skutki takich przekształceń.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi, radą pedagogiczną,  
na którym został przedstawiony zamiar przekształceń.  
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Radny Bolesław Paulski powiedział, Ŝe argumenty przedstawione przez Panią Naczelnik nie 
przekonują go i chciałby poznać prawdziwe zamiary przekształceń Poradni w Chojnie. Nie 
wiadomo, czy uda się zaoszczędzić poprzez proponowane przekształcenia i czy przez to 
będzie moŜna przyjąć brakującego pedagoga, co jest głównym załoŜeniem. A argument, Ŝe po 
przekształceniach dzieci z powiatu będą mogły korzystać z logopedy w Gryfinie to 
wystarczyło wprowadzić zapis, Ŝe logopeda ma obowiązek przyjmować dzieci z terenu całego 
powiatu. To wcale nie musi się wiązać z tym, Ŝe nie będzie dyrektora w Chojnie a kierownik 
filii. RównieŜ nie zrozumiałym jest stwierdzenie, Ŝe poprawi się zarządzanie i na czym będzie 
ta poprawa polegała. JeŜeli istnieje problem z obecnym zarządzającym to w inny sposób 
moŜna to rozwiązać.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, Ŝe nie wie czy się to uda i czy jest to recepta na sytuację, ale wprowadzając 
takie działania jest nadzieja na pewne zmiany. Za chwilę będzie zatwierdzanie arkuszy 
organizacyjnych… 
  
Radny Bolesław Paulski powiedział, Ŝe w jego przekonaniu jeŜeli tylko to ma być 
uzasadnieniem na polepszenie, Ŝe zmieni się nazewnictwo na „filia” to nie polepszy się.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
Ad. Sprawy róŜne, informacje i wolne wnioski. 
 
Jerzy Piwowarczyk Prezes Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie przedstawił 
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (materiał stanowi załącznik nr 3). Pan 
Prezes omówił istotne wydarzenia z ostatniego półrocza to 1 lipca rozpoczęcie działalności 
medycznej w podstawowym zakresie; przełom lipiec/sierpień „niepokoje” jeśli chodzi  
o obsadę na Oddziale Chirurgicznym, sytuacja została opanowana na dzień dzisiejszy kadra 
jest tam odbudowana; we wrześniu odbyła się kontrola z Nadzoru Farmaceutycznego, a takŜe 
z Sanepidu; w październiku kontrola w zakresie ordynacji lekarskiej na Oddziale 
Ginekologicznym; w październiku równieŜ odebrano po przebudowie i remoncie Pracownię 
Gastroskopową w budynku po byłym OIOMie. W grudniu Szpital przyłączył się  
do nowego węzła cieplnego, inwestycja miała na celu uniezaleŜnienie się od dostawy ciepła 
od Spółki Intermed. W dniu 1 stycznia nastąpiło włączenie Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie w struktury Szpitala. Spółka  
ma zawarty kontrakt z NFZ na 2009 r.  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVII  sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 
12/XXVII).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
wyjaśniła, Ŝe na wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie przygotowany został projekt 
uchwały zakładający zamiar likwidacji Technikum Elektrycznego i Technikum 
Ekonomicznego oraz włączenia zawodu technika elektryka i technika ekonomisty do 
funkcjonującego w strukturze ZSP nr 2 Technikum Zawodowego. Uchwała ma charakter 
porządkujący i jest spowodowana koniecznością usystematyzowania rodzajów szkół 
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ponadgimnazjalnych działających w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Uczniowie będą kontynuowali naukę w Technikum 
Zawodowym w wybranych przez siebie zawodach. Likwidacja nie spowoduje utraty miejsc 
pracy. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe ukrywanie Technikum Elektrycznego i Technikum 
Ekonomicznego pod nazwą Technikum Zawodowe moŜe wpłynąć na mniejszy nabór 
uczniów a co za tym idzie mniejszą subwencję oświatową. Uczniowie mogą mieć problem ze 
znalezieniem kierunku technik elektryk w ZSP nr 2 w Gryfinie i wówczas pójdą do 
Technikum Elektrycznego w innym rejonie, powiecie. A dodatkowo uczniowie, którzy 
rozpoczęli naukę w Technikum Elektrycznym powinni móc ukończyć je pod tą samą nazwą.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, Ŝe jeŜeli będzie przejrzysty plan rekrutacji i pokazane zostanie, w jakich 
kierunkach szkoła kształci uczniów to nie powinno to nieść zbyt duŜych obaw. Po ukończeniu 
szkoły znaczenie ma tytuł i uprawnienia jakie będzie mógł wykonywać uczeń w danym 
zawodzie.   
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe w działaniach promocyjnych dla szkoły jest to krok  
do tyłu.  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu 

Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. ŁuŜycka 82 i przekształcenia szkół wchodzących 
dotychczas w skład tego zespołu w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 13/XXVII).   

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, Ŝe projekt uchwały proponuje przekształcenia poprzez rozwiązanie Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna  
w Gryfinie, Gimnazjum Specjalne w Gryfinie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym 
Czarnowie, Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie a następnie przekształcenie 
powyŜszych szkół w filie szkół działających w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie. W strukturze SOS-W w Chojnie działają internat, Szkoła 
Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum. Z dniem 31 sierpnia 2010 roku zamierza się zlikwidować Szkołę 
Podstawową Specjalną w Chojnie Filia w Gryfinie, Gimnazjum Specjalne w Chojnie Filia  
w Gryfinie. Uczniom z tych szkół zapewnia się moŜliwość kontynuowania nauki  
w pozostałych szkołach działających przy SOS-W w Chojnie.  
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński odczytał pismo skierowane  
do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z protestem przeciwko zamiarowi likwidacji 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie od rodziców uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły.   
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
dodała, Ŝe Zarząd Powiatu odbył wielogodzinne spotkanie z rodzicami, Radą Pedagogiczną  
z ZSP w Gryfinie w celu odpowiedzenia na wszystkie pytania. Pani Naczelnik powiedziała, 
Ŝe w Nowym Czarnowie docelowo ma być wybudowana szkoła, poniewaŜ znaczną część 
uczniów z głębokim upośledzeniem stanowią mieszkańcy DPS w Nowym Czarnowie. Dzieci 
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pobierają naukę na miejscu, poniewaŜ przewoŜenie ich do Gryfina stanowiłoby duŜe 
utrudnienie.  
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy podejmowanie powyŜszej uchwały nie jest działaniem 
zbyt wczesnym wobec prowadzonych rozmów i uzgodnień na temat projektu w Nowym 
Czarnowie oraz narastającego kryzysu. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, Ŝe pozostało półtora roku do utworzenia nowej szkoły i jest to termin realny. 
JeŜeli nie zostanie ukończona do tego czasu to uczniowie pozostaną w szkole w Gryfinie aŜ 
do ukończenia budowy w Nowym Czarnowie. NaleŜy pamiętać, Ŝe po kolei roczniki będą 
opuszczać szkołę, a w tym roku będzie to 9 dzieci.  
  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy 

Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2009" (druk nr 14/XXVII).   

 
Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Magdalena Pieczyńska 
powiedziała, Ŝe obowiązek przyjmowania "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2009" przez organ samorządu terytorialnego wynika z ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. W Programie określane są zadania 
priorytetowe. Na realizację zadań zabezpieczane są środki finansowe przekazywane następnie 
w formie dotacji na podstawie otwartego konkursu ofert. Program konsultowany jest z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych.  
  
Radny Bolesław Paulski zapytał, gdzie znajdzie wykaz organizacji poŜytku publicznego  
z terenu powiatu, które moŜna byłoby wesprzeć wpłatą 1% podatku.  
 
Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Magdalena Pieczyńska 
odpowiedziała, Ŝe informacja z aktualnym wykazem organizacji zamieszczona jest na 
Biuletynie Informacji Publicznych, oficjalnej stronie powiatu, na tablicy ogłoszeń a takŜe 
rozesłana do gmin, biur rachunkowych. 
 

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

 
4. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2008 (druk nr 15/XXVII).   
 
Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Magdalena Pieczyńska 
powiedziała, Ŝe współpraca rozwija się w dobrym kierunku, jest coraz większe 
zainteresowanie oraz aktywność organizacji we współpracy w realizacji zadań publicznych.  
 

  Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy uŜyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(druk nr 3/XXVII).   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

6. 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 2009 r. (druk nr 4/XXVII).   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 
2009 - 2014 (druk nr 5/XXVII).   

 
Komisja przyjęła większością głosówe przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za,1wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 6/XXVII).   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 7/XXVII).   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 
2009 rok (druk nr 8/XXVII).   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 9/XXVII).   

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 
 

12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2008 (druk nr 
10/XXVII).  

 
  Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
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Ad. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Komisja większością głosów (przy 4 za, 
1 wstrzymujący się, 0 przeciw) powołała Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli 
działalności Zarządu Powiatu w Gryfinie w składzie: 

1. Radny Bolesław Paulski jako Przewodniczący Zespołu 
2. Radny Aleksander Szoka jako Członek Zespołu 
3. Radny Czesław Krzemiński jako Członek Zespołu 

 
  
 
Posiedzenie zakończono. 

 

Protokół sporządziła: 
   
Dominika Konopnicka Przewodniczący Komisji 
 
 Czesław Krzemiński 
 
 
 
 
 
 
 
 


