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PROTOKÓŁ NR 37/13 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 20.06.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.20 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 oraz naczelnicy. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 
Robert Pankratow. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 36/13 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42  
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu  
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  
i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XXV); 

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przypomniał, że uchwała podjęta była już przez 
Radę w 2009 roku, zmianą jest wprowadzenie stanowiska doradcy zawodowego, na które 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zgłaszali zapotrzebowanie. Ma to na celu ułatwienia 
młodzieży podejmowanie decyzji co do swojej dalszej kariery zawodowej po ukończeniu 
szkoły. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  
nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 
udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 3/XXV); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z przyjętymi zasadami  
oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada przyznaje dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. W wyznaczonym terminie pięć 
podmiotów złożyło wnioski, z czego jeden został odrzucony, ponieważ nie był wpisany do 
rejestru zabytków. Wymieniony w paragrafie 1 uchwały podmiot - Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Ducha Świętego w Moryniu otrzymała dotację w wysokości 35 000,00 zł. Po czym 
beneficjent zwrócił się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia dotacji i wykorzystanie tych 
środków na kolejny etap prac konserwatorskich pn. „Remont zegara wieżowego kościoła  
pw. Ducha Świętego w Moryniu”. Stąd potrzeba przyjęcia przez Radę uchwały zmieniającej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyłączenia niektórych 
szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 (druk 
nr 4/XXV); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
likwidowaną szkołę należy wyłączyć z zespołu szkół, a następnie podjąć uchwałę o jej 
likwidacji. W tej sprawie Rada podejmowała już uchwałę intencyjną. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji niektórych szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  
ul. Łużycka 91(druk nr 5/XXV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyłączenia Liceum 

Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 (druk nr 6/XXV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3   
(druk nr 7/XXV);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 8/XXV);  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uchwała jest zamykającą sprawę 
przygotowywania się do optymalizacji sieci szkół. W tym zakresie powiat uzyskał 
odpowiednie opinie, m.in. Kuratora Oświaty i jednego ze związków zawodowych. Od dnia 
podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji do dnia dzisiejszego Zarząd spotykał się zarówno  
z rodzicami, jak i z nauczycielami trzykrotnie. Pierwsze spotkanie było burzliwe. Kolejne 
spotkania odbyły się po przygotowaniu arkusza organizacyjnego, po przeprowadzeniu 
remontu budynków. W miarę wyjaśniania sprawy zarówno grono pedagogiczne, jak i zebrani 
rodzice przyjęli do wiadomości, że jednak ten pomysł na utworzenie przyniesie korzyści 
zarówno im, powiatowi i przede wszystkim dzieciom. Początkowo przeciwni rodzice sami 
obecnie potwierdzali, że pomysł realizacji szkoły w Nowym Czarnowie w tym wypadku 
jeżeli to nie może dalej funkcjonować na ulicy Łużyckiej, jest jak najbardziej wskazany.   
Z arkusza organizacyjnego wynika, że dla 7 nauczycieli jest możliwość pracy jeżeli dzieci 
faktycznie pójdą do tej szkoły, bo ostateczne decyzje rodziców jeszcze nie są znane. Część  
z nauczycieli osiągnęła wiek emerytalny, część jest również zatrudniona w innej placówce 
zatem będą mieli inne źródło dochodu. Zarząd jest już po przeprowadzeniu przetargu, jednak 
nie podjął jeszcze decyzji zatwierdzającej wyniki postępowania. Jest  wykonawca, który  
w ciągu tygodnia może wejść na budowę i doprowadzi obiekt, który wcześniej służył za 
szkołę, do stanu w jakim jest sąsiadujący nowy budynek szkolny. Oprócz tego pewnie 
zostanie zlecone ogrodzenie terenu dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Jeżeli chodzi  
o nauczycieli również Zarząd zasięgał opinii, a kancelaria w tej sprawie ma opinię 
jednoznaczną gdyż prowadziła takie sprawy w innym powiecie, że nie ma przeszkód, aby 
właśnie z tych szczególnych warunków wypowiedzieć nauczycielom umowy już po 30 maja. 
Będzie to oczywiście z zapłatą odszkodowania jednomiesięcznego za skrócenie okresu 
trzymiesięcznego wypowiedzenia. Zarząd po jednym z majowych zebrań, poinformował 
nauczycieli, że może być taka ewentualność, że nie wszystkim będzie w stanie zaproponować 
pracę jeżeli zostanie podjęta uchwała przez Radę Powiatu i żeby w tym ruchu kadrowym  
do 30 maja ewentualnie również szukali sobie pracy. Jeżeli uchwała zostanie podjęta  
to w przeciągu tygodnia będzie ogłoszony konkurs na dyrektora nowego zespołu szkół. 
Należy się również liczyć z tym o czym zostali powiadomieni rodzice, jeżeli okazałoby się że 
w trakcie prac budowlanych wystąpiłoby coś niespodziewanego to na czas przedłużającej się 
budowy, dzieci miałyby zapewnioną edukację w budynku jeszcze na ulicy Łużyckiej.  
W sierpniu jak już Zarząd będzie znał deklarację rodziców uczniów, planuje po poznaniu 
rozpiski dowozów uczniów z poszczególnych gmin, zorganizować spotkanie z udziałem 
gmin. 
 
Radny Arkadiusz Augustyniak zapytał, ilu nauczycieli straci pracę. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak, jak było podane w rozpisce to 
jeżeli wszyscy uczniowie przejdą do nowej szkoły to 6 nauczycieli straci pracę i są to osoby 
w wieku emerytalnym. Także teoretycznie z tych osób, które potrzebują pracy to nikt nie 
powinien jej stracić. Pozostali nauczyciele otrzymają wypowiedzenie i propozycję 
zatrudnienia w nowym zespole za porozumieniem stron. Zarząd chce stworzyć dodatkową 
szansę. Na sierpniowej sesji Rady zostanie zaproponowany projekt uchwały w sprawie 
utworzenia w Nowym Czarnowie szkoły przysposobienia do pracy (dla uczniów 
umiarkowanych i znacznych) do opieki nad osobami starszymi – wykorzystując potencjał 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Oczywiście szkoła zostanie utworzona 
jeżeli będą chętni, w tym wypadku zostaną utworzone dodatkowe 2 etaty dla nauczycieli  
w tej szkole. 
 
Radny Arkadiusz Augustyniak zapytał, o personel administracyjny szkoły. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, ponieważ powstaje szkoła składająca 
się z dwóch budynków to w większej części personel administracyjny przewidziany jest  
do przejścia do Nowego Czarnowa. Są jednak ograniczenia kadrowe jak we wszystkich 
szkołach, proporcjonalne do wielkości placówki. Dodał, że Zarządowi we współpracy z panią 
dyrektor i nauczycielami, udało się te napięcia i trudności rozładować i przekonać do tego 
pomysłu. Również w międzyczasie Starosta spotykał się z przedstawicielem stowarzyszenia 
„Iskierka” i odrzucił wniosek prowadzenia szkoły przez podmiot niepubliczny. Koncepcja 
prowadzenia placówki przez stowarzyszenie była dokładnie taka sama, że musi to być jedna 
szkoła. Należy również mieć na uwadze demografię, a także fakt, że takie podjęte działania 
mają za zadanie przedłużenie działalności i rozwój tej szkoły. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 9/XXV);  

 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ustalenie rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego leży w kompetencji Rady. Treść 
uchwały była konsultowana z poszczególnymi aptekami, gminami oraz Izbą Aptekarską. 
Rozkład godzin został dopasowany do potrzeb ludności i w celu zapewnienia dostępności 
świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia z Powiatem 

Pyrzyckim do projektu pod nazwą: „Usprawnienie zarządzania energią poprzez 
termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie” (druk nr 10/XXV);  
 

Na posiedzenie przyszedł st. kpt. Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie  
mgr Sławomir Michalski. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z tym, że nieruchomość  
w której Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Gryfinie ma siedzibę stanowi własność 
Skarbu Państwa i jest w jej trwałym zarządzie to Powiatowa Państwowa Straż Pożarna 
zwróciła się o pomoc w związku z chęcią przystąpienia do projektu „Usprawnienie 
zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie”. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie 
do projektu oraz aprobaty umowy partnerskiej w powyższej sprawie.  
 
st. kpt. Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mgr Sławomir Michalski powiedział,  
że na razie jest złożony wniosek wspólnie z  Komendą Powiatową Straży Pożarnej  
w Pyrzycach, do NFOŚiGW. Następnie będzie przeprowadzony konkurs i ogłoszony ranking 
wniosków. Jeżeli wniosek przejdzie pozytywnie to podpisanie umowy nastąpi na przełomie 
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grudnia i stycznia, co poprzedzone jest porozumieniem między starostwem gryfińskim 
a starostwem pyrzyckim. Komenda w Gryfinie samodzielnie nie mogła przystąpić do tego 
projektu ze względu na przewidywaną kwotę realizacji projektu mniejszą niż 1 000 000,00 zł 
(kwota uprawniająca do przystąpienia do projektu to minimum 1 000 000,00 zł). Audyt 
energetyczny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przewiduje 
koszt całkowity w kwocie 549 632,24 zł. Kwota ta nie przekracza 1 miliona złotych tak więc 
Komenda w Gryfinie zmuszona była do sporządzenia projektu wspólnie z KPPSP  
w Pyrzycach. Premia modernizacyjna dla KPPSP w Gryfinie w audycie energetycznym 
została ustalona na 520 978,43 zł. Jeden z warunków regulaminu mówił o tym, że można 
realizować ten projekt grupowo, jeżeli kwota opiewałaby minimum na 2 000 000,00 zł.  
Ze względu na to, że projekt pyrzycki opiewa na 1 800 000,00 zł co we współpracy  
z powiatem gryfińskim daje w sumie kwotę powyżej 2 000 000,00 zł, projekt dla KPPSP  
w Gryfinie może być również zrealizowany. Jest to ukłon Pyrzyc w stronę gryfińskiej 
Komendy, gdyż powiat pyrzycki mógł sam zrealizować ten projekt, a Gryfino już nie. 
Wniosek sporządzony został przez firmę „ArchiCo” ze Szczecina. Przystąpienie do realizacji 
projektu umożliwiłoby przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w celu 
dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów technicznych, obniżenia kosztów 
ogrzewania i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 
Posiedzenie opuścił st. kpt. Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mgr Sławomir Michalski. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania 

w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1409Z Warnice -
Stare Łysogórki, na odcinku Witnica – Witnica PKP (druk nr 11/XXV); 

 
Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

Arkadiusz Durma. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat posiada 650 km dróg i stara 
się z różnych źródeł szukać rozwiązań mających na celu poprawę ich stanu poprzez nakładki  
i poprawę bezpieczeństwa. Odnośnie drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki, 
na odcinku Witnica - Witnica PKP prowadzone były od dwóch lat rozmowy z Gminą Moryń.   
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  
z aplikacją o środki pomocowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zachodzi 
konieczność udokumentowania przez beneficjenta (Gminę Moryń) prawa do dysponowania 
nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie. Właścicielem nieruchomości 
jest Powiat Gryfiński. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
w użyczenie Gminie Moryń na okres 7 lat powyższej nieruchomości. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenia opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 12/XXV);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek omówiła przesunięcia środków finansowych  
w wysokości 7 400,00 zł Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r., zgodnie z wpływającymi na bieżąco wnioskami. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 13/XXV);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przedstawiony projekt uchwały 
dokonuje zmian po stronie dochodów i wydatków. Dochody ulegają zwiększeniu o łączną 
kwotę 156 338,46 zł. Środki te pochodzą z projektów współfinansowanych ze środków 
unijnych, które bądź to są dofinansowane w nowym roku budżetowym bądź też stanowią  
refundację wydatków wcześniej poniesionych a jeszcze do budżetu nie włączonych. Zostały 
również uwzględnione dochody, które wypracował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie, na kwotę 42 0007,03 zł. Jeżeli chodzi o zmniejszenia dochodów tutaj główne 
kwoty pochodzą z analizy wpływów na konto powiatu, a są to środki pochodzące z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska naturalnego, w wyniku analizy realizacji założonego planu 
nastąpiła konieczność jego korekty o kwotę 1 086 305,00 zł. Jeśli chodzi o zmniejszenia 
dochodów to pochodzą one głównie z wyprowadzonych środków stanowiących dotację  
z Gminy Mieszkowice jak również dotację z budżetu państwa, które planowane były na 
realizację inwestycji dot. dróg w m. Mieszkowice. Środki te zostają wyprowadzone z uwagi 
na to, że inwestycja w roku bieżącym nie zostanie zrealizowana. W przypadku wydatków to 
jeżeli następują zwiększenia to są one konsekwencją zwiększenia dochodów bądź w ramach 
przesunięć są zabezpieczeniem realizacji zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne 
powiatu. Zmniejszenia wydatków mają głównie związek z wyprowadzeniem strony 
dochodowej, ale w ramach przesunięć są dostosowaniem kwot do rzeczywiście realizowanych 
zadań przez jednostki powiatu. Jednocześnie w przedstawionym projekcie uchwały został 
zmieniony załącznik, który określa przychody i rozchody w budżecie powiatu gryfińskiego. 
Ma to związek z tym, że Rada Powiatu zatwierdziła ostatecznie sprawozdania budżetowe  
i sprawozdania finansowe. Zmiana następuje głównie w obrębie przychodów, jest 
wprowadzona nadwyżka, która została osiągnięta na koniec roku 2012 i dostosowane zostały 
wolne środki do kwot wynikających z dochodów i wydatków szacowanych w planie 
budżetowym. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu a także 
zobrazowane załącznikami do uchwały. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2013 – 2039 (druk nr 14/XXV); 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że kwoty zaprezentowane w załączniku  
nr 1 dotyczące dochodów, wydatków oraz sam wynik i wszystkie inne charakterystyki zostały 
dostosowane do kwot, które wynikają z wcześniejszej omówionej uchwały. W związku  
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z drugą wersją załącznika do projektu uchwały należy omówić to, co uległo zmianie.  
W załączniku nr 3, w którym przedłożone zostały przedsięwzięcia został włączony wniosek, 
który będzie składany jako wniosek aplikacyjny do Funduszy norweskich przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Łączna kwota została oszacowana na kwotę ponad 
1 600 000,00 zł z czego 80 % mają stanowić środki zewnętrzne. Projekt związany jest  
z utworzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, jednocześnie doposażone zostaną wszystkie Domy Pomocy Społecznej 
funkcjonujące na terenie powiatu. Ponadto w ramach tego projektu jest planowana budowa 
windy w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Projekt jest w fazie tworzenia, złożony 
zostanie do 30 czerwca br. i zostanie poddany ocenie przez instytucję zarządzającą  
tj. Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym, że jednym z wymaganych dokumentów  
do wniosku jest uchwała, która zabezpiecza środki na realizację projektu, został on wpisany  
w przedsięwzięcia wieloletnie w których to kwota 25 000,00 zł przeznaczona jest  
na realizacje projektów w 2013 roku i po 200 000,00 zł w kolejnych dwóch latach  
w których projekt będzie realizowany.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Członkowie Komisji omówili przygotowania do przeprowadzenia kontroli realizacji zapisów 
umowy ze spółką, której zbyto udziały Szpitala Powiatowego w Gryfinie, zgodnie z planem 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.20 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


