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PROTOKÓŁ NR 53/14 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 26.08.2014 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 15.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 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 XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz przedstawienie wyników kontroli  
z realizacji przetargów w 2014 r. 
   
 
Ad. 2 Porządek obrad 53 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 52/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII s esję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Waldemar Derkacz. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Chojna (druk nr 2/XXXVIII);  

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Posiedzenie opuścił  Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2014 rok (druk nr 3/XXXVIII);  
 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 r. W zaproponowanej uchwale zostały włączone dochody, które 
pochodzą z pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez gminę na wspólną realizację 
zadań drogowych. Ponadto dochody zostały doprecyzowane, co do charakteru otrzymanych 
dotacji. W związku z tym nastąpiło techniczne przesunięcie między dochodami. Zostało 
włączone 10 000,00 zł, które stanowi otrzymaną kwotę w ramach rezerwy subwencji 
oświatowej. Zwiększenie subwencji nastąpiło na wniosek powiatu, przy czym wnioskowana 
kwota stanowiła 106 000,00 zł. Po stronie dochodów jest włączana również darowizna  
w wysokości 1 300,00 zł, którą otrzymał DPS w Nowym Czarnowie na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego. Została również włączona kwota 25 000,00 zł na kontynuację projektu 
realizowanego przez PCPR w Gryfinie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jeżeli 
chodzi o zmiany po stronie wydatkowej to związane są ze zmianami po stronie dochodowej. 
Zostały również uwzględnione wnioski składane przez wydziały starostwa powiatowego. 
Zabezpieczona została kwota 50 000 zł na remonty w obiektach starostwa. Zabezpieczone 
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zostały środki na zakup mebli i wyposażenia do internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie 
(modernizacja III piętra internatu). Również została zabezpieczona pomoc finansowa  
dla gminy Chojna w związku ze zdarzeniem losowym. Wszystkie zaproponowane zmiany 
zostały opisane w uzasadnieniu i odzwierciedlone w części tabelarycznej do uchwały. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 30.06.2014 r. (druk nr 4/XXXVIII);   

 
Komisja przyjęła sprawozdanie. 

 
 
Ad. 5 Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. 
- brak.  
 
Ad. 6 Przedstawienie wyników kontroli z realizacji przetargów w 2014 r. na zadania:  
- „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie”, realizowane przez Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, 
- „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice  
na odcinku Wilcze-Żelechowo”, realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami. 
 
Przewodniczący Robert Pankratow powiedział, że Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Eugeniusz Stachera, 
2. Członek Zespołu Robert Pankratow, 
3. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 
przeprowadził kontrolę realizacji przetargów w 2014 r. na zadania:  
- „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”, 
realizowane przez Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, 
- „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice  
na odcinku Wilcze-Żelechowo”, realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami, protokół 
stanowi zał. nr 3, przedstawił wyniki kontroli i wystąpienie pokontrolne (stanowiące zał.  
nr 4, znak pisma BRZ.0012.3.53.2014). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 
nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień. 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne. 

 
Ad. 7  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 jeżeli chodzi o stronę finansową to 
spółka daje sobie radę. Jeżeli chodzi o sprawy kontraktowe to szpital uzyskał dodatkowy 
kontrakt na opiekę paliatywną (5 łóżek). Szpital przygotowany jest też do prowadzenia 
całodobowej opieki, ale musi zostać ogłoszony konkurs na kontrakt. Był moment zagrożenia 
na prowadzenie usług specjalistycznych w Chojnie, ponieważ dzierżawiony budynek  
od Wojewódzkiej Medycyny Pracy został ogłoszony na sprzedaż. Jednakże przetarg nie został 
rozstrzygnięty i warunki pozostają bez zmian dla szpitala. W ramach kontroli realizacji 
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umowy, Zarząd wystąpił do spółki z zapytaniem co do realizacji dalszej części umowy  
dot. poprawy warunków technicznych szpitala. Wspólnik Dom Lekarski S.A. odpowiedział, 
że będzie gotowy do spotkania się z radnymi we wrześniu br. i przedstawienia konkretów  
co do przedsięwzięcia rozbudowy szpitala i utrzymanie standardów technicznych w obecnym 
obiekcie. Po spotkaniu być może trzeba będzie zaplanować w projekcie budżetu na kolejne 
lata swój wkład w inwestycji, proporcjonalny do posiadanych udziałów. Prawdopodobnie 
byłoby to częściowo jako wkład własny w staraniu się spółki o pozyskanie dofinansowania. 
Spółka wprowadza nową jakość pracy, co związane jest z wydarzeniami jakie miały miejsce, 
chodzi o poprawę jakości zachowania personelu. Po raz pierwszy zostały zorganizowane 
konsultacje społeczne, gdzie losowo wybrani pacjenci szpitala opowiadali o swoich 
spostrzeżeniach z pobytu w szpitalu. Bezdyskusyjnie najsłabszym punktem jest izba przyjęć, 
lecz naprawa wymaga czasu i nakładów. 
 
Radny Labib Zair  zapytał, czy została zakończona akcja białych sobót. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w tym roku akcja białych sobót 
została zakończona.  
 
Radny Labib Zair  zapytał, czy akcja została podsumowana. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że była robiona analiza, z której 
wynikało że jest spore zainteresowanie. Kolejna oferta, która była przedstawiana przez szpital 
w tym roku nie była możliwa do zrealizowania.  
 
Radny Labib Zair  powiedział, że z doświadczenia wie, że konsultacje nie kończą się 
skierowaniem pacjenta do szpitala, a jedynie diagnozą. Powinna być podjęta dalsza analiza 
akcji białych sobót, ilu z tych pacjentów było operowanych w szpitalu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że taka analiza nie była 
przeprowadzona, ale było bardzo duże zainteresowanie. 
 
Radny Labib Zair  powiedział, że to lekarzy rodzinnych powinno się zaprosić do współpracy 
ze szpitalem. 
 
 
  
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.50 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Robert Pankratow 
 
 
 


