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PROTOKÓŁ NR 24/12 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 31.07.2012 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1). 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Robert Pankratow. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie części 
materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie; Przedstawienie wyników kontroli realizacji 
zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w zakresie opieki nad rodziną. 
 
Porządek obrad 24 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół nr 23/12 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. Analiza i opiniowanie części materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu. 

 
Na posiedzenie przyszła naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała, że w związku z 
9% wzrostem cen paliw w stosunku do ubiegłego roku zwiększa się stawki zwrotu kosztów 
podróży służbowej radnym, za 1 km przebiegu proponuje się 0,42 zł dla pojazdu o pojemności 
skokowej silnika do 900 cm3, 0,51 zł dla pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, czy radni odbywali podróże służbowe. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powołując się na informację 
od pani kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu odpowiedziała, że delegacje były wystawiane 
dla pani Przewodniczącej Rady. Dodała, że proponowane stawki nie są maksymalnymi 
dopuszczanymi przez Rozporządzenie w tej sprawie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(dot. nieruchomości oznaczonej numerem działki 169 o pow. 0,3680 ha, położona  
w obrębie 4, miasta Trzcińsko – Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno-Wychowawczej  
w Chojnie.  

 
Na posiedzenie przyszła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikitińska powiedziała, że nieruchomość oznaczona numerem działki 169 położona  
w obr. 4 m. Trzcinsko-Zdrój stanowi własność powiatu gryfińskiego i jest w trwałym zarządzie 
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Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, na części działki znajduje 
prowadzona jest działalność gospodarcza – handel artykułami spożywczo-przemysłowymi.  
Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o jej 
przedłużenie na kolejne 3 lata. Stąd projekt uchwały i wymaga zgoda Rady Powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  
dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie Komisji przyszedł radny Sławomir Terebecki. 
 
Ad. Przedstawienie wyników kontroli realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie w zakresie opieki nad rodziną. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow powiedział, że Zespół Kontrolny  
w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Robert Pankratow, 
2. Członek Zespołu Eugeniusz Stachera, 
3. Członek Zespołu Arkadiusz Augustyniak, 
przeprowadził kontrolę realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
w zakresie opieki nad rodziną, protokół stanowi zał. nr 3, Przewodniczący przedstawił wyniki 
kontroli i wystąpienie pokontrolne (stanowiące zał. nr 4, znak pisma BRZ.0012.3.24.2012).  
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości  
oraz uchybień. 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne. 

 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
- brak. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 

 
 Robert Pankratow 


