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PROTOKÓŁ NR 20/12 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 18.04.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do 15.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu 
Barbara Rawecka, Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert 
Pankratow. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 20 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół nr 19 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia zmian w Statucie 
Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk  
nr 7/XIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2012 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/XIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  

z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2011 (druk nr 9/XIII);  

 
Radny Labib Zair powiedział, że za mało środków przeznaczanych jest na kulturę fizyczną,  
a młodzież ćwiczy wyczynowo w nieodpowiednim obuwiu, bez odpowiednich badań 
lekarskich, co w przyszłości grozi zwyrodnieniami i kalectwem.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy i umów najmu, których przedmiotem jest część tej 
samej nieruchomości (druk nr 10/XIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(druk nr 11/XIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 12/XIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami stanowiącymi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek 
wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych (druk nr 13/XIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Moryń (druk nr 14/XIII);  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r. (druk nr 15/XIII);   

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2012 rok (druk nr 16/XIII);  

 
Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa przedstawiła szczegółowo projekt uchwały  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, zwiększenia i zmniejszenia dochodów  
i wydatków budżetu powiatu, wykazane w formie tabelarycznej w załącznikach.  
 
Przewodniczący Robert Pankratow zapytał, o przyczynę zmniejszenia wydatków budżetu  
o kwotę 1 300 000 zł w rozdziale drogi publiczne.  
 
Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że kwota ta łączy zmniejszenie 
z tytułu wyprowadzenia dotacji 667 000,00 zł oraz 622 000,00 zł przeniesienie wydatków  
z innej inwestycji, a mianowicie zmniejszono plan wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy 
Dworcowej w Mieszkowicach” na rzecz zadania „Przebudowa drogi Żółkiewskiego, 
Dworcowej w Chojnie”. Są to przesunięcia między inwestycjami.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z niezakwalifikowaniem  
do dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach” a także aby 
nie zamrażać środków w budżecie, konieczne było dokonanie zmniejszenia na inwestycji. 
Jednakże ta inwestycja pozostaje, są pewne uzgodnienia z gminą Mieszkowice  
i prawdopodobnie znów w tym roku zostanie powtórzony wniosek do „Schetynówki”. Część 
środków została przesunięta ogólnie na remonty na drogach powiatowych. Dodał,  
że zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł następuje w związku z przygotowaniami 
do realizacji w roku 2013/2014 zadania „Modernizacja i adaptacja sali gimnastycznej przy ZSP 
Nr 2 w Gryfinie”, z wykonaniem ekspertyzy technicznej i projektu na rozbudowę. Kolejna 



 3 

sprawa to kwota 30 000,00 zł na opracowanie projektu „adaptacji budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby PUP w Gryfinie”. Po stronie dochodów wprowadzona 
zostaje kwota 460 000,00 zł to, co jest m.in. pakietem inwestycyjnym współudziałowca spółki, 
który w ramach pakietu ma zrefundować powiatowi wydatki poniesione na budynek ZOL. 
Inwestycja ta będzie trochę przeciągnięta w czasie, być może w czerwcu nastąpi jej oddanie, 
głównie z powodu konieczności wylania nowych posadzek w budynku. Po stronie wydatków 
została zapisana kwota 130 000,00 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki, na jej 
bieżącą działalność. Pomimo podpisania umowy zbycia udziałów i wpłacenia przez ten podmiot 
kwoty 560 000,00 zł spółka cały czas czeka na rejestrację dokumentów. Należy pamiętać,  
że za okres roku poprzedniego powiat ponosi odpowiedzialność za spółkę, która nie osiągnęła 
zakładanego wyniku finansowego. Stąd powiat jako swój udział w spółce, w tym roku podniósł 
kapitał rezerwowy spółki o 130 000,00 zł. Tak, aby spółka w sprawach bieżących mogła 
swobodnie zarządzać. Jednakże zostało uzgodnione, że ten kapitał rezerwowy zostanie 
powiatowi zwrócony w ratach po 40 000,00 zł w ciągu 3 kolejnych lat. Oczywiście trzeba 
będzie postępować zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych, kiedy kapitał jest niestety 
niższy od straty liczonej w kolejnych latach, to w tym zakresie należy podejmować stosowne 
uchwały i znajdować sposób na rozwiązanie sytuacji. W tym wypadku rozwiązaniem sytuacji 
jest ogłoszenie upadłości, jednakże tutaj nie ma ku temu przesłanek. Natomiast tak, jak co roku 
powiat chce wspomóc spółkę. Tym bardziej, że jeszcze w tym roku ma powstać projekt budowy 
i zakup sprzętu, zatem należy liczyć, że uda się zrealizować zamiar rozwoju spółki. Jeżeli 
powiat nie wspomógłby spółki w ramach swoich udziałów, współudziałowiec ma możliwość 
rozwiązania umowy z powiatem, czyli jakby powrotu do stanu pierwotnego, przy zwrocie 
inwestorowi poniesionych środków powiat powraca do sytuacji, gdzie jest jedynym 
udziałowcem, lecz nie o to chodzi.  
 
Radny Labib Zair powołał się na odpowiedź, jaką otrzymał od Prezesa spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie”, na zapytanie związane z umieszczeniem aparatu rentgenowskiego  
w Chojnie, że nie ma takiego działania ani w koncepcji ani w strategii spółki.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zainstalowanie takiego aparatu  
w Chojnie jest skomplikowaną sprawą. Prezes nie mógł zapewnić, że akurat rentgen w Chojnie 
będzie priorytetem dla nowego udziałowca spółki. Dla spółki większym problemem jest 
trwałość dzierżawienia pomieszczeń dla obecnie wykonywanej działalności. Pomieszczenie 
wynajmowane jest od Wojewódzkiej Medycyny Pracy, która widząc kontrakt na specjalistykę, 
ma coraz to większe żądania. Zakup urządzenia rentgenowskiego nie jest problemem natomiast 
problemem jest brak pomieszczenia dla niego. Powiat uzgadniał z gminą, że zostanie wskazane  
i przygotowane pomieszczenie na ten cel.  
 
Radny Labib Zair dodał, że aparat rentgenowski jest tak samo ważny jak drogi powiatowe. 
Wielu ludzi nie robi prześwietleń, bo nikt ich nie kieruje lub z braku środków na dojazd  
do Gryfina. Radny uważa, że powinien zostać ogłoszony konkurs ofert na to zadanie, być może 
jakieś spółki chciałyby się zająć tym tematem. Jest tak duże zapotrzebowanie, że koszt zaraz się 
zwróci.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zwróci się z całą pewnością 
chociażby tym, że nie będzie tylu zachorowań na gruźlicę. Dzisiaj zdjęcia rentgenowskie  
w większości są odpłatne, a do Gryfina można dojechać. Jeżeli jest tak ogromna potrzeba to  
z czasem spółka dojdzie do takiego wniosku, że warto zainstalować tam to urządzenie. Z kolei 
powiat może wykonać to zadanie na przykład w ramach akcji przewoźnej usługi 
rentgenowskiej. Tylko, że takie akcje nie zawsze przynoszą pożądany efekt, ponieważ ludzie nie 
przychodzą na nie.  
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Radny Labib Zair powiedział, że nowoczesne aparaty rentgenowskie są dużo tańsze i cyfrowe 
zdjęcie przesyła się do radiologa, który w kilka minut je opisuje. Takie podstawowe urządzenie 
jest obowiązkowe w takim mieście jak Chojna.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

11. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Labib Zair zgłosił następujące wnioski, kierując je do członków Komisji Rewizyjnej: 
- dot. zbadania przez Komisję Rewizyjną procedury zamówienia publicznego przy zakupie 
samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
- dot. zbadania przez Komisję Rewizyjną procedury zaciągniętego kredytu obrotowego  
w rachunku bieżącym w Banku Gospodarki Żywnościowej od 17.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow poinformował, że powyższe wnioski 
zostaną przegłosowane na kolejnym posiedzeniu komisji. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Robert Pankratow 
 
 
 
 


