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PROTOKÓŁ NR 38/13 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 10.07.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.30 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 Robert Pankratow. Głównym tematem posiedzenia było powołanie zespołu 
kontrolnego. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 38 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Powołanie zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzenia realizacji 
zapisów umowy ze spółką, której zbyto udziały Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powołał zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli 
w zakresie sprawdzenia realizacji zapisów umowy ze spółką, której zbyto udziały Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie, w składzie: 

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

 
Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali: 

1) kopię umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego  
- zał. nr. 3, 

2) kopię pisma znak: GN.8023.136.2013.PI z dnia 04.07.2013 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie 
do Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej „Dom Lekarski” w Szczecinie - zał. nr 4. 

 
Komisja Rewizyjna złożyła wnioski o następującej treści: 
-  prośba o udostępnienie Zespołowi Kontrolnemu Komisji Rewizyjnej (dokonującego 
kontroli w zakresie sprawdzenia realizacji zapisów umowy ze spółką, której zbyto udziały 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie) pisma Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej „Dom Lekarski”  
w Szczecinie Pana Dariusza Piotrowskiego z dnia 03 kwietnia 2013 r., o którym jest mowa  
w piśmie Zarządu Powiatu znak: GN.8023.136.2013.PI z dnia 04 lipca br. Ponadto powołany 
Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą o udostępnienie wszystkich dokumentów związanych  
z przedmiotową sprawą, 
-  prośba o udzielenie informacji, czy dokumenty, które zostały przekazane członkom Komisji 
tj. pismo znak: GN.8023.136.2013.PI z dnia 04 lipca 2013 r. dot. analizy realizacji 
postanowień zawartych w umowie sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego  
w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi 
kupującego skierowane do Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej „Dom Lekarski” w Szczecinie 
oraz przedmiotowa umowa mogą być wykorzystywane przez członków Komisji w sposób 
otwarty, czy są dostępne dla każdego oraz czy kwalifikuje się je, jako poufne i nie można ich 
rozpowszechniać. Czy na późniejszych etapach kontroli np. przy opracowywaniu wniosków 
pokontrolnych informacje te będą ogólnodostępne? Zdaniem Komisji opinia prawna w tym 
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przypadku byłaby pomocna w określeniu i zakwalifikowaniu tych dokumentów jako jawnych 
bądź niejawnych. 
Pismo znak: BRZ.0012.3.38.2013.ER 

 

Ad. 4 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
- brak. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.30 
 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


