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PROTOKÓŁ NR 45/14 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 20.01.2014 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1). W imieniu przewodniczącego komisji posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził członek komisji Andrzej Szelążek. Głównym tematem posiedzenia było 
przedstawienie wyników kontroli. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 45 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej ze względu na nieobecność przewodniczącego komisji 
Roberta Pankratowa wybrali ze swego grona radnego Andrzeja Szelążka do poprowadzenia 
posiedzenia. 
 
Ad. 3 Przedstawienie wyników kontroli: 
- realizacji zapisów umowy ze spółką, której zbyto udziały Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie; 
 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Robert Pankratow, 
2. Członek Zespołu Eugeniusz Stachera, 
3. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 
przeprowadził kontrolę realizacji zapisów umowy ze spółką, której zbyto udziały Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie, protokół stanowi zał. nr 3, radny przedstawił wyniki kontroli  
i wystąpienie pokontrolne (stanowiące zał. nr 4, znak pisma BRZ.0012.3.45.2014).  
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości  
oraz uchybień. 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne. 

 
- realizacji windykacji należności wynikających z umów dzierżaw, najmu za I półrocze  
2013 r.; 
 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Robert Pankratow, 
2. Członek Zespołu Eugeniusz Stachera, 
3. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 
przeprowadził kontrolę realizacji windykacji należności wynikających z umów dzierżaw, 
najmu za I półrocze 2013 r., protokół stanowi zał. nr 5, radny przedstawił wyniki kontroli  
i wystąpienie pokontrolne (stanowiące zał. nr 6, znak pisma BRZ.0012.3.45.2014).  
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości  
oraz uchybień. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne. 
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- realizacji przetargów w 2013 r.:  
- modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie, realizowany przez 
Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych;  
- przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec  
na odcinku km 5+476 do km 5+670, realizowany przez Wydział Zarządzania 
Drogami. 

 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Robert Pankratow, 
2. Członek Zespołu Eugeniusz Stachera, 
3. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 
przeprowadził kontrolę realizacji przetargów na „Modernizację sali gimnastycznej przy ZSP 
nr 2 w Gryfinie”, realizowany przez Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
oraz „Przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec  
na odcinku km 5+476 do km 5+670”, realizowany przez Wydział Zarządzania Drogami, 
protokół stanowi zał. nr 7, radny przedstawił wyniki kontroli i wystąpienie pokontrolne 
(stanowiące zał. nr 8, znak pisma BRZ.0012.3.45.2014). W wyniku przeprowadzonych 
czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne. 
 
Na posiedzenie przyszedł przewodniczący komisji Robert Pankratow. 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Labib Zair  złożył wniosek: 
Prośba o zorganizowanie spotkania w celu przedstawienia stanu zabezpieczenia usług 
medycznych pierwszej pomocy przez służby ratownictwa medycznego na terenie powiatu 
gryfińskiego (ilość karetek pogotowia ratunkowego, stan ich wyposażenia w sprzęt medyczny 
i czas reakcji).  
Pismo znak: BRZ.0012.3.45.2014 
 
Radny Eugeniusz Stachera złożył wniosek w imieniu mieszkańców o naprawę nawierzchni 
drogi w m. Czarnówek ze względu na bardzo zły stan drogi. Radny poprosił, aby odpowiedź 
w przedmiotowej sprawie została również przesłana do pani Sołtys Czarnówka. 
Pismo znak: BRZ.0012.3.45.2014 
 
Radny Andrzej Szelążek złożył wniosek o odkrzaczenie zarośniętych, nieprzejezdnych 
odcinków dróg powiatowych położonych na terenach leśnych, m.in. odcinek drogi Jelenin-
Narost, gmina Chojna. 
Pismo znak: BRZ.0012.3.45.2014 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


