
1  

PROTOKÓŁ NR 28/12 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 28.11.2012 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 16.50 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, skarbnik powiatu Izabela Świderek i naczelnicy oraz dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący komisji Robert Pankratow. Głównym tematem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz omówienie 
projektu budżetu powiatu na rok 2013 a także powołanie zespołu kontrolnego. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 28 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 26/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
Protokół nr 27/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie części materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/XVIII);  
 
- brak, 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2012 r. (druk nr 3/XVIII);  

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, w związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urząd Pracy kwoty 
40 000,00zł. konieczne jest podjęcie uchwały mającej na celu przesunięcie niewykorzystanych 
kwot na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na które w roku bieżącym jest duże 
zainteresowanie. Środki finansowe zostaną przekazane na rehabilitację społeczną osób 
niepełnosprawnych, tj. na likwidację barier architektonicznych, technicznych  
i w komunikowaniu się oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym  
na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych  
w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 4/XVIII);  

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji  
i Transportu Urszula Przetak. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak powiedziała,  
że Rada Powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów  
z drogi, za parkowanie pojazdów usuniętych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu. Maksymalne stawki na każdy rok kalendarzowy minister do spraw 
finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia. Zaproponowane w projekcie uchwały 
stawki są niezmienione, pozostały na poziomie z roku 2012. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał odnośnie kasacji pojazdów. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zmieniły się przepisy i w tej chwili 
powiat staje się właścicielem porzuconych samochodów, oczywiście zgodnie z przepisami,  
po orzeczeniu przepadku przez sąd. Po oszacowaniu jego wartości, powiat podejmuje decyzję  
o sprzedaży bądź o złomowaniu.  
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, w jakim czasie powiadamiany jest właściciel pojazdu. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak odpowiedziała, 
że wszczynane jest postępowanie, poszukiwany jest właściciel pojazdu, którego dane są znane 
ze względu na numery rejestracyjne pojazdu. Właściciel zostaje powiadomiony o miejscu 
przechowywania jego pojazdu przez policję, następnie po 3 miesiącach Wydział Komunikacji  
i Transportu ponownie powiadamia właściciela, odczekuje miesiąc, następnie składa wniosek  
do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.  
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, co w przypadku kiedy jest różnica pomiędzy kosztami 
przechowywania pojazdu a wartością złomowania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w przypadku braku właściciela, powiat staje 
się właścicielem takiego pojazdu i musi pokryć koszty parkingu. Zazwyczaj po te cenne 
samochody zgłaszają się właściciele. Kwestia jest taka, czy powiatowi skutecznie udałoby się 
wyegzekwować różnicę od właściciela pojazdu. Czasami powiat jest stratny w takich 
wypadkach, ale raz do roku może występować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
o częściowy zwrot za utylizację.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Urszula Przetak. 
 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  
na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie (druk nr 5/XVIII);  
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Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XVIII);  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikiti ńska powiedziała, że nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym 
znajduje się w Chojnie i jest w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, dla którego stała się zbędna, niszczeje i stąd propozycja dla Rady 
do przeznaczenia jej do sprzedaży.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Strategii 
optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim” (druk  
nr 7/XVIII);  

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że strategia omawiana była na wspólnym posiedzeniu komisji stałych  
w październiku.  
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, kiedy nastąpi likwidacja jednego z ośrodków i jak rodzice 
uczniów na to reagują. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że jeżeli odpowiednia uchwała zostanie 
podjęta do końca lutego to zacznie ona obowiązywać od września roku szkolnego 2013/2014.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że rodzice będą wypowiadali się w ankiecie, czy chcieliby posłać swoje dziecko  
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, z dojazdem lub internatem.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” 
(druk nr 8/XVIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2011/2012 
(druk nr 9/XVIII);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

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

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że jest to projekt uchwały dokonujący 
zmiany w budżecie powiatu na 2012 r. Wersja trzecia tego projektu pojawiła się ze względu  
na koniec roku, który zawsze obfituje w zdarzenia, które powodują konieczność włączenia 
środków po stronie dochodów, na przykład projekty z udziałem środków zewnętrznych.  
Inne powody zwiększeń i zmniejszeń zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, są to 
zapisy techniczne, które powodują doprecyzowanie niektórych środków w ramach 
zakwalifikowanych prędzej dochodów. Również uwzględnione są kwoty, które stanowią 
wykonanie już ponad plan – wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska. Podobna sytuacja  
ma miejsce po stronie zmniejszeń dochodów, zarówno analiza realizacji planów poszczególnych 
jednostek była pod wpływem dokonania korekty, bądź też przekazanie zadań w dziale 010 – 
Rolnictwo i łowiectwo. Zwiększenia ogólnie wynikają bądź ze zwiększenia wydatków  
w wyniku wzrostu dochodów i przekazania tych środków do realizacji zadań bieżących przez 
jednostki organizacyjne bądź też są wynikiem analizy planów w wyniku dokonanej zmiany 
organizacji funkcjonowania jednostek i placówek oświatowych nastąpiła konieczność 
dostosowania planu do rzeczywistych zadań realizowanych od września bądź też w wyniku 
dokonanej analizy niektórych z zadań, została przesunięta ich realizacja na rok kolejny. 
Wszystkie zmiany zostały wskazane w części tabelarycznej stanowiącej załączniki do projektu 
uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz z poprawkami.  
 

10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku 
roku do dnia 30 września 2012 r. (druk nr 11/XVIII);  

 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.  

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie (druk nr 12/XVIII); 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie Róża Kozieł. 
 
Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opieku ńczo-Wychowawczej w Chojnie Róża Kozieł 
powiedziała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza z dniem 1 stycznia 2013 r. stanie się 
placówką opiekuńczo-wychowawczą. W ten sposób utworzy się Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, w ramach którego działałyby 3 wyodrębnione 
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placówki opiekuńczo-wychowawcze. Centrum zapewniałoby wspólną obsługę ekonomiczno-
administracyjną i organizacyjną placówkom. Centrum będzie zarządzał jeden dyrektor. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
Róża Kozieł. 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Waldemar 
Derkacz. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  
że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość  
w Trzcińsku-Zdroju (stanowi zał. nr 3) do Rady Powiatu, w którym prosi o podjęcie uchwały 
sprzeciwiającej się likwidacji posterunku policji w Trzcińsku-Zdroju, uzasadniając to tym,  
że przyczyni się to do wzrostu przestępczości a zarazem zagrożenia dla mieszkańców gminy.  
W związku z tym Starosta Gryfiński, zgodnie z ustawą, jako przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie  
z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie. Komendant Powiatowy Policji udzielił 
odpowiedzi (pismo stanowi zał. nr 4), wykazując efektywność posterunków policji w powiecie 
gryfińskim w latach 2009, 2010 i 2011 oraz przedstawiając proponowane zmiany. 
 
Wicestarosta gryfiński Jerzy Miler  przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu, aby nie 
podejmować w tej sprawie uchwały Rady Powiatu, mając na uwadze argumenty, które podaje 
Komendant Powiatowy Policji (stanowisko stanowi zał. nr 5). 
 
Przewodniczący komisji Robert Pankratow zapytał, kto jest za stanowiskiem Zarządu 
Powiatu? 
 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko Zarządu (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.). 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Waldemar Derkacz. 
 
Ad. 5 Omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że wszyscy radni otrzymali projekt budżetu 
powiatu gryfińskiego na 2013 rok w ustawowym terminie, a także został przedłożony 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Projekt budżetu opracowany został  
na podstawie otrzymanych planowanych na 2013 r. wielkości dochodów (subwencji ogólnej, 
dotacji z budżetu państwa), na kwocie stanowiącej udział powiatu w podatku dochodowym  
od osób fizycznych, na wskaźnikach makroekonomicznych, uwzględniane były potrzeby 
jednostek składane w materiałach do planowania budżetowego i przyjęte na 2013 r. kierunki 
priorytetowe. Dochody zostały ukształtowane w wysokości 70 091 209,68 zł, wydatki  
wysokości 70 591 209,68 zł, a deficyt w wysokości 500 000,00 zł. Jednocześnie zostały 
określone przychody w wysokości 2 915 000,00 zł oraz rozchody stanowiące 2 415 000,00 zł. 
Jeżeli chodzi o planowany deficyt to jest on konsekwencją planowanej dotacji  
dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Towarzystwa Salezjańskiego, który 
rozpocznie swą działalność z dniem 1 września 2013 r. W związku z uruchomieniem placówki, 
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na powiecie ciąży obowiązek przekazywania niepublicznej placówce dotacji w wysokości 
subwencji naliczonej dla tego typu placówki, oszacowanej na 500 000,00 zł. Jeżeli rzeczywiście 
nastąpi uruchomienie tej placówki powiat wystąpi o zwiększenie subwencji i wówczas  
ten deficyt zostanie zniwelowany. Na ogólną wielkość planowanych dochodów składają się 
dochody o charakterze bieżącym w wysokości 63 998 209,68 zł, stanowiące 91,31% ogółu 
dochodów i majątkowym w wysokości 6 093 000,00 zł, stanowiące 8,69% ogółu dochodów.  
Za dochody o charakterze majątkowym uznane zostały dotacje w ramach złożonych wniosków  
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środki otrzymane  
na inwestycje, dochody uzyskane ze sprzedaży majątku. Natomiast pozostałe dochody 
budżetowe realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter dochodów 
bieżących. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się trzy grupy 
dochodów: własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu 
terytorialnego, zaplanowane na poziomie 26 858 524,68 zł, subwencję ogólną, zaplanowaną  
na poziomie 27 931 385,00 zł, dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne  
oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne), zaplanowane na poziomie 15 301 300,00 zł. Dochody 
zostały szczegółowo opisane z podziałem na działy i rozdziały. Planowane wydatki budżetowe 
do realizacji w 2013 r. wynoszą 70 591 209,68 zł, z czego: 58 282 599,68 zł stanowią wydatki 
bieżące, 12 308 610,00 zł stanowią wydatki majątkowe. W ramach planowanych do realizacji  
w 2013 r. wydatków majątkowych stanowiących 17,44% całości wydatków, wykonane zostaną: 
1) inwestycje z zakresu drogownictwa, na łączną kwotę 8 894 060,00 zł, związane  
z przebudową drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino – Linie; przebudową ulicy Dworcowej, 
pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice; poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie; przebudową drogi powiatowej Baniewice – 
Chojna, w m. Baniewice; 2) termomodernizacja budynku stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego, znajdującego się przy ul. Dworcowej w Chojnie wraz z termomodernizacją 
stropodachu, 3) kontynuacja budowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie, 4) modernizacja obiektu przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby Powiatowego 
Urzędu Pracy, 5) modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego  
w Chojnie (internat), 6) zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 7) zapłata raty rocznej z tytułu zakupionej nieruchomości 
przy ul. 11 Listopada 16d, 8) modernizacja III piętra internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 9) modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 10) zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych. 
Uwzględniona w budżecie na 2013 r. rezerwa ogólna stanowi kwotę 220 623,28 zł.  
W budżecie powiatu gryfińskiego na 2013 r. zostały utworzone rezerwy celowe: na realizację 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 110 000 zł, na realizację zadań z zakresu oświaty  
i wychowania - 200 000 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 105 000 zł,  
na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 150 000 zł. Zaplanowane 
dwie rezerwy celowe związane są z szeroko rozumianą oświatą, łącznie 350 000,00 zł, które 
przeznaczone są na wypłatę świadczeń o charakterze jednorazowym czyli odprawy emerytalne, 
rentowe, nagrody jubileuszowe. W roku 2013 nie są planowane obligatoryjne podwyżki 
wynagrodzeń dla nauczycieli Rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej, w wysokości  
105 000,00 zł, również ma związek z zaplanowanymi przez DPS w Nowym Czarnowie 
świadczeniami o charakterze jednorazowym. Rezerwy z zakresu oświaty oraz z zakresu pomocy 
społecznej są rozwiązywane przez Zarząd Powiatu na wniosek kierowników poszczególnych 
jednostek. Wynik roczny ustalony został jako deficyt budżetowy na poziomie 500 000,00 zł. 
Wysokość planowanego deficytu budżetowego jest konsekwencją planowanej dotacji  
dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Towarzystwa Salezjańskiego. 
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki. Natomiast planowany do osiągnięcia 
na koniec roku budżetowego wynik operacyjny, ustalony jako różnica planowanych dochodów 
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budżetowych oraz wydatków budżetowych o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę  
w kwocie 5 715 610,00 zł. Oznacza to, iż bieżąca działalność powiatu gryfińskiego finansowana 
jest dochodami wypracowanymi w toku normalnej, bieżącej działalności. Ponadto, również 
planowane do realizacji wydatki o charakterze majątkowym, znajdują w części pokrycie  
w dochodach bieżących. Istotne przy ustalaniu budżetu jest zachowanie wskaźników limitów 
zadłużenia. Pierwszy z nich limitowany do 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości 
dochodów, planowany jest do osiągnięcia na poziomie 22,65%. Drugi stanowiący 15% relacji 
wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji 
wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów, planowany 
jest na poziomie 4,93%. Trzeci wskaźnik, który jest na razie tylko monitorowany,  
a obowiązującym stanie się od 2014 roku, ustalany indywidualnie dla każdej z jednostek 
samorządu terytorialnego, również został spełniony przez powiat i został przedstawiony  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowane do osiągnięcia w 2013 r. przychody 
budżetowe w wysokości 2 915 000,00 zł przychody, w całości będą pochodziły z wolnych 
środków. Rozchody budżetowe, zaplanowane w wysokości 2 415 000,00 zł związane są  
ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem obligacji 
wyemitowanych w latach 2004–2005. W 2013 r. zostaną spłacone raty kapitałowe kredytów 
bankowych w łącznej kwocie 1 415 000,00 zł oraz nastąpi wykup obligacji w kwocie  
1 000 000,00 zł. Za częścią opisową znajduje się część tabelaryczna oszacowania budżetu, gdzie 
są wszystkie charakterystyki ukazane w różnych przekrojach, a dalej znajduje się projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2013–2039. Tutaj w załącznikach oprócz tej prognozy typowo 
finansowej, a więc ukazania kształtowania się dochodów i wydatków, jak również innych 
charakterystyk, które to zawiera załącznik nr 1. W załączniku nr 3 z kolei zostały wskazane 
zadania, które są planowane do realizacji w poszczególnych okresach budżetowych,  
z podziałem na zadania mające charakter majątkowy jak również wydatki związane z bieżącym 
cyklem funkcjonowania poszczególnych jednostek. 
 
Ad. 6 Powołanie zespołu do przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji drogowych  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powołał zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli 
realizacji inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, w składzie: 

1. Radny Robert Pankratow jako przewodniczący zespołu, 
2. Radny Eugeniusz Stachera jako członek zespołu, 
3. Radny Labib Zair jako członek zespołu. 

 
Zakres: "Przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie", a także stan 
obecnie złożonych wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Termin: 11 grudnia godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
przy ul. 11 Listopada 16d. 
znak pisma: BRZ.0012.3.28.2012 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski cd. 
 
Radny Labib Zair  zapytał, o przyczynę zwolnienia znakomitego chirurga z dużym 
doświadczeniem ze Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółka z o.o., co jest ogromną stratą  
dla mieszkańców powiatu. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zapewne chirurg zatrudniony był  
na kontrakt. Starosta ani Zarząd nie mają wpływu na politykę kadrową, oprócz sytuacji, gdzie  
w ramach zbywania udziałów zawarty był tzn. pakiet ochronny pracowników, którzy są  
na umowach na czas nieokreślony, dotyczyło to przede wszystkim średniego personelu. 
Natomiast wierzy w to, że decyzje prezesa wobec odchodzących lekarzy z kadry najwyższej 
lekarskiej lub przychodzących, nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na funkcjonowanie 
szpitala. Jeżeli prezes Piwowarczyk podjął taką decyzję to były ku temu powody, a być może 
było tak, że pan doktor otrzymał lepsze warunki kontraktu w innym szpitalu. Dodał,  
że w najbliższym czasie do szpitala trafi jeden z najnowocześniejszych sprzętów 
chirurgicznych, m.in. nóż harmoniczny.  
 
Radny Eugeniusz Stachera złożył podziękowania p. Staroście i Wydziałowi Zarządzania 
Drogami za realizację inwestycji odcinka drogi na wiadukcie w m. Widuchowa  
oraz podziękował za realizację wniosku dot. posprzątania z liści i gałęzi drogi powiatowej  
w m. Widuchowa. Następnie radny: 

1. poprosił o udzielenie odpowiedzi wójtowi gminy Widuchowa na wniosek w sprawie 
wycinki drzew rosnących przy drodze powiatowej Widuchowa-Steklno, na odcinku  
przy ulicy Mostowej w Widuchowej (znak pisma: GNG.6331.2012); 

2. złożył wniosek w imieniu sołtysa m. Żarczyn odnośnie przycięcia drzew (kasztanów) 
rosnących ponad linią wysokiego napięcia na drodze powiatowej Żarczyn-Babinek, 
przez co mieszkańcy czują się zagrożeni taką sytuacją; 

3. złożył wniosek dot. podcięcia gałęzi drzew (lip) na ulicy powiatowej  
w m. Widuchowa w okolicy parkingu, w celu poprawienia widoczności lamp 
oświetleniowych.  

znak pisma: BRZ.0012.3.28.2012 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.50 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Robert Pankratow 
 
 
 
 


