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PROTOKÓŁ NR 51/14 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 24.06.2014 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził przewodniczący komisji Robert Pankratow. Głównym tematem posiedzenia była 
analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 51 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 50/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2014 rok (druk nr 2/XXXVII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 r. Zmiany dotyczą głównie włączenia dochodów, które stanowią 
kontynuację projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” 
w kwocie 562 279,67 zł. Środki są dzielone w oparciu o wcześniej przyjęte algorytmy 
pomiędzy PCPR w Gryfinie i gminami stanowiącymi partnerów w projekcie. Przy 
zwiększeniu dochodów są jeszcze środki, które pozyskał DPS w Nowym Czarnowie z tytułu 
otrzymanej premii dla pracodawcy, w związku z odbywaniem stażu przez osobę 
niepełnosprawną w ramach programu „Junior-program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych”. Została również zwiększona kwota środków z Funduszu Pracy  
o 40 800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń  
oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie, pełniących funkcję doradców klienta. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 22 000,00 zł, z przeznaczeniem  
na przeprowadzenie remontu w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, w celu likwidacji 
barier architektonicznych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 921-Kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego. Ponadto zostały dokonane zmiany zgodnie z wnioskiem 
ZSP nr 1 w Chojnie i w ramach przyjętego oraz przekazanego do realizacji planu 
finansowego jednostka dysponuje swoimi środkami w obrębie podziału klasyfikacji 
budżetowej. Z uwagi, że są to zmiany dotyczące działów klasyfikacji budżetowej stąd 
włączenie tychże środków w projekt uchwały Rady. Jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodu  
to stanowią one konsekwencję wcześniej omówionych zmian. Została zwiększona rezerwa 
ogólna łącznie o kwotę 93 000,00 zł, a środki pochodzą z własnych w związku  
z otrzymaniem większej puli środków z Funduszu Pracy, jak również zmniejszenia zadania 
związanego z boiskiem i przeznaczenia środków na działalność. W wyniku tych zmian 
dochody zwiększane są o 603 623,74 zł, wydatki ulegają zwiększeniu o 816 023,74 zł,  
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a wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 212 400,00 zł. Wszystkie zmiany zostały również 
zawarte w załącznikach w formie tabelarycznej. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 
Gryfińskiego za 2013 rok (druk nr 3/XXXVII): 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok  (druk nr 4/XXXVII): 
 

Przewodniczący komisji Robert Pankratow powiedział, że wniosek Komisji Rewizyjnej  
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2013 rok, został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą nr XCII.259.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.  
(zał. nr 3). 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Labib Zair zapytał o bieżącą współpracę powiatu ze Szpitalem Powiatowym  
w Gryfinie Sp. z o.o. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że współpraca układa się dobrze.  
Na jutro, zgodnie z przepisami Prawa o spółkach handlowych, zaplanowane jest 
Zgromadzenie Wspólników, gdzie udzielane będzie absolutorium za rok 2013 dla Zarządu  
i Rady Nadzorczej oraz zatwierdzane będą sprawozdania. Jeżeli chodzi o wynik to jest to 
kolejny rok kiedy jest dodatni wynik. Trochę zaczęto już oceniać szpital przez pryzmat 
wyniku i tego, że już nie przynosi strat. Oczekiwania są coraz większe wobec jakości usług. 
Te decyzje, które podjął Zarząd i zaaprobowała Rada a chodzi o zmianę umowy spółki, gdzie 
powiat zrezygnował z części czynszu dzierżawnego na poczet potrzeb remontowych  
w budynkach i odnowienie sprzętu, to zaowocowało chociażby tym, że w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Nowym Czarnowie, który jest częścią szpitala, 
dokonano istotnych remontów. Wspólnie z Zespołem Elektrowni Dolna Odra wykonywane 
będzie przyłącze cieplne. Poprzedni rok był dobry, Dom Lekarski rozliczył nakłady 
finansowe, zatem idzie to w dobrym kierunku. Wpadka była, można powiedzieć wizerunkowa 
szpitala, w związku z sytuacją nieudzielenia pomocy dziecku kopniętemu przez konia. Z tej 
sytuacji wszyscy wyciągnęli odpowiednie wnioski, wprowadzane są nowe procedury 
postępowania w takich sytuacjach. Ten rok będzie postawieniem przysłowiowej „kropki nad 
i” w jakim kierunku nastąpi rozbudowa szpitala, a kolejne lata to będzie już realizacja tego. 
Na pewno najważniejszym punktem, oprócz samych standardów, które muszą być spełnione 
wobec lekarzy żeby wiedzieli, że to, co wykonują jest robione w warunkach, które spełniają 
normy bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dla pacjenta i jego rodziny takim 
newralgicznym punktem jest prawdziwa recepcja, gdzie pacjent kierowany jest  
w odpowiednie miejsce. Powiat jako wspólnik będzie współfinansować inwestycje tak, jak 
określa to Kodeks spółek handlowych, czyli odpowiednio proporcjonalnie do posiadanych 
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udziałów. Powiat nie może zapomnieć o swojej roli przypisanej w ustawie o samorządzie 
powiatowym, że jest odpowiedzialny za służbę zdrowia. I to musi się przekładać w tym 
wsparciu finansowym. Jak pojawią się problemy to zawsze podejmowana jest wspólna próba 
ich rozwiązania.  
 
Radny Labib Zair zapytał o plany związane z m. Chojna, m.in. o aparat rtg. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w Chojnie wprowadzona została 
działalność specjalistyczna. W polityce szpitala jest tak, że jeżeli nie będzie jakiś ułatwień  
ze strony gminy Chojna to szpital nie będzie tam montował żadnego aparatu rtg, z prostej 
przyczyny. Po pierwsze szpital nie dysponuje odpowiednio przystosowanym pomieszczeniem 
oraz ze względu na koszty z tym związane. Oczywiście byłoby bliżej dla mieszkańców  
z południa powiatu, ale dla szpitala istotnym jest że posiada nowoczesny aparat rtg w szpitalu 
w Gryfinie. Mieszkańcy Chojny mogą dojechać do Gryfina w celu skorzystania z usługi rtg. 
Są kłopoty z pomieszczeniami wydzierżawianymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka  
Medycyny Pracy, który to chce sprzedać wskazany budynek. Powiat wystąpił z pismem  
do WOMP o chęci przystąpienia do negocjacji. Ogólnie to szpital dysponuje bardzo 
nowoczesnym aparatem rtg i posiadanie kolejnego jest dla szpitala mnożeniem kosztów. 
  
Radny Labib Zair powiedział, że na pewno byłyby chętne firmy, które świadczyłyby takie 
usługi na terenie Chojny. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy było jedno 
pomieszczenie przystosowane do aparatu rtg, lecz gmina wydzierżawiła je pod gabinet 
stomatologiczny.    
 
Radny Labib Zair powiedział, że w dużym mieście, jak Chojna, powinien być aparat rtg. 
Nie chodzi jedynie o wykonywanie zdjęć po urazach, ale przede wszystkim służy  
do profilaktyki. Okresowo raz na rok lub dwa należy wykonywać zdjęcia rtg.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że rozumie to, jednakże należy 
wybrać kompromis między misją jaką ma szpital a ekonomią. W służbie zdrowia pojawiła się 
konkurencja wśród podmiotów. Powiat nikomu nie może zabronić działania na wolnym 
rynku. Prywatne podmioty mogą działać z zakresu usług rtg. Ale nie ma takich usług. 
 
Radny Labib Zair powiedział, że wystarczyłby prosty aparat rtg służący do prześwietleń 
płuc i pourazowych kontuzji.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że sprawa nie jest przesądzona.  
Na obecną chwilę w strategii szpitala są inne priorytety.  
 
Radny Labib Zair powiedział, że jest duża zachorowalność na gruźlicę i promienicę, należy 
społeczeństwo wyczulać na profilaktykę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że prowadzona jest akcja „białych 
sobót” i przy ich okazji można pomyśleć o mobilnej pracowni rtg. Byłby to zamiennik 
odpowiedni na tą chwilę. 
 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, na jakim etapie są prace związane z remontem drogi 
prowadzącej do Żelechowa. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w tej chwili przygotowywany jest 
przetarg na to zadanie, które będzie realizowane w bieżącym roku. Jedyny istniejący problem 
to taki, czy zadanie będzie realizowane w całości czy tylko etapowo. 
 
Radny Eugeniusz Stachera odniósł się do odpowiedzi na zapytanie dot. parkingu 
znajdującego się przy bloku mieszkalno-usługowym na ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej. 
Zgłoszone ubytki zostały uzupełnione na tzw. chodniku, który stanowi jedyne miejsce  
do zaparkowania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że rozumie pana naczelnika wydziału 
„ZD” który poinformował, że w celu uniknięcia dalszego niszczenia chodnika, przeanalizuje 
możliwość zmiany organizacji ruchu, z wprowadzeniem zakazu wjazdu pojazdów 
mechanicznych włącznie. Zmiana organizacji ruchu polega również na tym, że są zapytania 
do strony społecznej, wójta w celu dokonania analizy sytuacji. 
 
  
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.50 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Robert Pankratow 
 
 
 
 
 


