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PROTOKÓŁ NR 4/11 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 13.04.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1)  
oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik 
Powiatu Izabela Świderek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz-Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Robert Pankratow. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska 
przez radnych w sprawie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Porządek obrad 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Protokół z 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za, 0 przeciw,  
0 wstrz.). Protokół z 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej wspólnie z Komisjami Stałymi Rady 
Powiatu w Gryfinie został przyjęty jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/V).  
 
- brak pytań; 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2010 r. (druk 
nr 5/V); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zostało utworzone 
Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr IV/32/99 z dnia 01 marca 1999 roku. PCPR realizuje 
zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę 
funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym  
i dysfunkcjonalności rodzin. Centrum swoimi działaniami obejmuje rodziny zastępcze, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek 
interwencji kryzysowej oraz istniejący przy nim Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie,  
a także prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obsługuje zadania 
finansowane ze środków PFRON. PCPR prowadzi projekt systemowy Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie 
gryfińskim”, przy współudziale 6 gmin: Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń  
i Mieszkowice. Budżet projektu w roku 2010 wyniósł łącznie ponad 1 700 000 zł. Każde z w/w 
działań zostało szczegółowo opisany wraz z finansowaniem w sprawozdaniu. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, czy jest długi czas oczekiwania na przyjęcie w domach 
pomocy społecznej. W jaki sposób następuje rozliczenie kosztów pobytu? Czy istnieje 
rejonizacja? 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że nie ma żadnej kolejki do żadnego z DPS na terenie Powiatu.  
W Domach są wolne miejsca. Dodała, że w związku ze zmianą przepisów po roku 2004  
za pobyt skierowanego pensjonariusza w kosztach partycypuje Gmina. Zatem z braków 
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środków pacjenci nie są kierowani do placówek. Dyrektor dodała, że nie ma rejonizacji przy 
przyjmowaniu chętnych do placówek.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że Gmina, która nie kieruje pacjenta do domu 
pomocy społecznej zobligowana jest zapewnić mu odpowiednią pomoc, tj. świadczy wobec 
niego usługi opiekuńcze poprzez ośrodek pomocy społecznej, pielęgniarki środowiskowe. 
Następnie omówił potrzeby wykazane przez Dyrektora PCPR w Gryfinie w zakresie pomocy 
społecznej. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. (druk nr 6/V); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski omówił podział środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu  
na 2011 rok. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/V); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zmiana polega na dopisaniu po słowach 
„nieetatowych Członków Zarządu” wyrażenia „oraz Przewodniczącego Rady Powiatu”. 
Proponowaną zmianę wprowadza się w celu doprecyzowania zapisów dot. sposobu 
dokonywania potrąceń diet radnym w okresie niezwoływania komisji i sesji w danym miesiącu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu 
kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu (druk nr 8/V); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zwrócił się do członków Komisji z prośbą  
o nierozpatrywanie w/w projektu uchwały. Starosta zaproponuje zniesienie tego druku  
z porządku obrad sesji w celu ponownego przeanalizowania stawek. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zaproponował uaktualnienie stawek zwrotu za 1 km, w stosunku 
do wzrostu ceny paliw od 2000 r., z którego to roku jest rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
 

Komisja nie rozpatrywała przedstawionego projektu uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 9/V);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  
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ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010 
(druk nr 10/V);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski omówił współpracę Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
i wolontariat. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, o dofinansowanie imprez organizowanych przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Energetyk Junior” w Gryfinie, w dziale 926 Kultura fizyczna  
i sport. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki do przygotowanie powyższej informacji o ilości złożonych wniosków przez 
podmiot. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. 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 11/V); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka przedstawiła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 
związane z dostosowaniem do przepisów i omówiła zmiany w strukturze organizacyjnej 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. 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 12/V);  

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 13/V); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w/w projekt uchwały jest konsekwencją 
prowadzonych rozmów podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu  
w Gryfinie. Została zakończona likwidacja Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarnowie, w wyniku której Likwidator jest zobowiązany zwrócić 
organowi założycielskiemu wypracowany zysk przez Zakład. Środki te wracają do Spółki  
w postaci podwyższenia kapitału założycielskiego. Drugim argumentem na przekazanie tych 
środków jest to, że Spółka rozszerza swoją działalność zatem na sferę wynagrodzeń czy na 
bieżącą działalność. Zatem podniesienie kapitału założycielskiego o 170 000 zł, wpłynie na 
zachowanie płynności finansowej Spółki. Toczyła się dyskusja nad wielkością podniesienia 
kapitału założycielskiego, ale Zarząd Powiatu uważa, że na tym poziomie kapitał powinien 
wystarczyć. Drugą formą pomocy zaproponowaną Spółce jest już zapisane w budżecie 160 000 
zł na podstawowe remonty czy naprawy sprzętu to, co było poruszane na Komisji. Zostało już 
zawarte porozumienie, a bezpośrednio pojawiające się rachunki będą opłacane. Tematem 
kolejnej uchwały będzie rzecz, która trwale pozwoli Spółce nie tylko obniżyć koszty, ale 
podnieść przychody. Jeżeli uda się zrealizować adaptację na Armii Krajowej pod ZOL na 
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zwiększenie ilości łóżek o 10, co jak szacuje Pan Prezes docelowo w ciągu przyszłego roku 
przyniesie 300 000 zł.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2011 rok (druk nr 14/V); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła zmiany budżetu powiatu na 2011 rok, wszystko 
zmiany zostały zobrazowane w części tabelarycznej.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2010 rok (druk  
nr 15/V); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła umorzenia wierzytelności oraz ulg za 2010 rok, 
zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie (druk  
nr 16/V); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w związku z powzięciem informacji  
o przygotowaniach do reorganizacji w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,  
a także w związku z zaniepokojeniem pracowników Stacji, Rada Powiatu w Gryfinie może 
przedstawić swoje stanowisko w niniejszej uchwale. Stanowiska i opinie pracowników Stacji, 
Gmin Powiatu Gryfińskiego oraz podmiotów korzystających z usług stacji stanowią obszerny 
załącznik do uchwały. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że jego wypowiedzi dotyczące Szpitala miały na uwadze 
jedynie dobro mieszkańców Powiatu. Radny jako lekarz jest za istnieniem Szpitala, dbaniem  
o niego, a jego słowa miały wyrazić jedynie troskę o jakość świadczonych usług medycznych by 
były one na wysokim poziomie. Radny zaproponował przemyśleć i dobrze zaplanować 
możliwość budowy nowego niewielkiego nowoczesnego budynku Szpitala.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że słowa Pana Doktora odbierał tylko 
jako troskę o Szpital. Jako Zgromadzenie Wspólników przekazał Panu Prezesowi koncepcję na 
dobudowę Szpitala, co będzie teraz analizowane przez niego. W obecnym budynku 
wprowadzenie jakakolwiek zmiany chociażby w elewacji, wymaga zgody konserwatora 
zabytków.  
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


