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 Protokół Nr 8/2003  
z  VIII posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

w dniu 27 czerwca 2003 r.  
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1305 i trwało do godz. 1500.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
- Urszula Kwietniewska – Łacny – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie.  

Posiedzenie otworzył i obrad prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Krzysztof Ziętek. Po stwierdzeniu quorum poinformował, że jedynym punktem 
porządku obrad jest analiza materiałów sesyjnych. W wyniku głosowania 
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 2.  
Przewodniczący: w planie pracy komisja ma kontrolę w Szpitalu Powiatowym 
w Gryfinie.  
Skarbnik: po pierwszym półroczu jest to dobry moment na taką kontrolę.         
W związku z tym również posiedzenie Rady Społecznej zostało przełożone na 
pierwsze dni lipca, aby p. Dyrektor mogła zrobić kompleksową analizę               
I półrocza. Uczestnicząc w posiedzeniach Rady Społecznej odnosiłam wrażenie, 
że w naszym szpitalu nie jest prowadzony rachunek kosztów wytworzenia 
każdej usługi w szpitalu. Pokazanie struktury kosztów potwierdziło, że 
kontrakty, czyli wykonywanie usług przez inne podmioty jest to 75% kosztów. 
W związku z czym w moim odczuciu, jeśli ktoś mi zapowiada w listopadzie 
ubiegłego roku, że będę miała mniejszy kontrakt, czyli za moje usługi ktoś mi 
zapłaci mniej, to przede wszystkim muszę mieć 2 informacje: ile faktycznie 
kosztuje mnie wytwarzanie tych usług i ile ja mając podwykonawców mogę 
płacić za te usługi. Okazało się, że kontrakt został zmniejszony, natomiast 
poziom płacenia za wykonanie tych usług jest na tym samym poziomie, co 
powoduje automatycznie, że generuje się stratę. W mojej opinii bez 
prowadzenia rachunku kosztów nie można mówić o prowadzeniu rozmów       
nt. wysokości zadłużenia szpitala. Mamy mieć przygotowaną taką informację  
za I półrocze i ponadto do końca czerwca b.r. p. dyrektor ma się rozliczyć          
z dotacji, jaka została udzielona jeszcze w poprzedniej kadencji.  
 
STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ DO PROJEKTÓW UCHWAŁ 
NA VIII SESJĘ RADY POWIATU W GRYFINIE W SPRAWIE: 
 
1. określenia zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON oraz 
wysokości środków przeznaczonych na te zadania (druk nr 11/VIII); 
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U. Kwietniewska – Łacny: rozporządzenie dotyczące środków PFRON zaczęło 
obowiązywać od 4 czerwca b.r. Po ogłoszeniu algorytmu zostały nam przesłane 
środki. Jest to kwota 942.522 zł., z czego 517.592 zł są to zobowiązania, czyli te 
zadania, które są realizowane z lat poprzednich. Do podziału na zadania 
pozostało nam 420 tys. zł. i Rada Powiatu musi określić, jakie zadania będą       
w tym roku realizowane. Zadania te zostały również podzielone pomiędzy 
podmioty, które będą je wykonywały. Zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej będą realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, natomiast zadania           
z zakresu rehabilitacji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Nowością jest również, że Zarząd Powiatu może przesunąć środki miedzy 
paragrafami, do tej pory musieliśmy pisać w tej sprawie do funduszu. Nowością 
w zakresie rehabilitacji zawodowej jest dofinansowane będzie przystosowanie 
miejsc pracy dla osoby niepełnosprawnej, a nie jak dotychczas tworzenie miejsc 
pracy. Mogą one również być przeznaczone na szkolenia dla osób 
niepełnosprawnych oraz na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Przewodniczący: jak te środki były wykorzystane w zeszłym roku?     
U. Kwietniewska – Łacny: w zeszłym roku nie przeszkolono żadnej osoby 
niepełnosprawnej, gdyz nie było chętnych na szkolenia w Szczecinie oraz 
została udzielona tylko jedna pożyczka na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.  Myślę , że w tym roku kwota przeznaczona na przystosowanie 
miejsc pracy nie zostanie wykorzystana, gdyż wielu pracodawców po zmianach 
przepisów ustawy wycofało się z tego. Jeżeli do miesiąca sierpnia nie będzie 
wniosków na przystosowanie miejsc pracy, to zostaną te środki przesunięte na 
rehabilitacje społeczną i będą wykorzystane na turnusy rehabilitacyjne, zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów ortopedycznych oraz na likwidacje barier 
architektonicznych. Od zeszłego roku prowadzimy również dofinansowanie 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W tym roku 
mamy na to 40 tys. zł.  
Skarbnik: decyzję o tym, na co mają być przeznaczone środki z PFRON 
podejmuje Rada Powiatu 
Radna W. Kmieciak: w związku z Rokiem Osób Niepełnosprawnych chciałam 
powiedzieć, że po spotkaniu noworocznym, dzięki p. Dyrektor udało mi się 
nawiązać kontakty z Niemcami. Współpraca układa się bardzo dobrze. Dzieci     
z naszego stowarzyszenia byli w Niemczech na warsztatach, a oni przyjeżdżają 
do nas.             

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2. przyjęcia rezygnacji Bronisława Sakowskiego z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych oraz członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 3/VIII);    

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedstawionego projektu 
uchwały.  
 
3. wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych (druk nr 4/VIII);  



 3

 Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedstawionego projektu 
uchwały.  
 
4. wyboru członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 5/VIII);  
 Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedstawionego projektu 
uchwały.  
 
5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 152/2, położonej w obrębie 
4 m. Chojna (druk nr 6/VIII);            

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
6. trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze 
ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu 
rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań     
(druk nr 7/VIII); 
Skarbnik: w uchwale tej są zawarte wszystkie zadania (kultura, sport, opieka 
społeczna). Chodziło o to, aby uszczelnić nasz system przyznawania                     
i rozliczania środków z budżetu powiatu. Zarząd musi również określi, jakie 
zadania w danym roku będą dla nas priorytetowe. Będziemy się zachowywać 
tak, jak przy pozyskiwaniu środków unijnych. Każdy musi pokazać swoje 20%     
i udokumentować je, by otrzymać środki z budżetu powiatu. Ponadto ta uchwała 
chyli 2 poprzednie uchwały, gdyż uchwała, która była podejmowana w 2002 r.. 
nie anulowała uchwały z 1999 r.   
Radny M. Racinowski: czy zasady te dotyczą również MOS-u? 
Skarbnik: akurat tutaj w odniesieniu do MOS-u jest podpisane porozumienie 
miedzy gminą, a powiatem. Na pewno jednak sposób wykorzystania tej dotacji 
powinien być rozliczony zgodnie z tymi zasadami. Powinniśmy co roku dostać 
od gminy sprawozdanie o sposobie jej wykorzystania.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały . 
 
7. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego (druk nr 8/VIII);  
Radny M. Racinowski: z czego wynika potrzeba zmian w tej uchwale? 
Skarbnik: w poprzedniej uchwale z 2002 r. było za dużo uprawnień dla 
Skarbnika, które według ustawy należą do Zarządu. W załącznikach do tej 
uchwały były niepoprawne nazwy, ponieważ przy środkach specjalnych, czy 
funduszach celowych funkcjonują 2 kategorie: „przychody” i „wydatki”.  
Natomiast w poprzedniej uchwale było nazewnictwo „przychody” i „rozchody”, 
które obowiązywało do 2000 r. Ponadto wprowadziłam formę graficzną 
informacji. Wprowadziłam ponadto kategorię wydatków budżetu według miejsc 
ich powstawania.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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8. zmiany uchwały Nr III/26/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 
2002 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają 
z upływem 2002 r.(druk nr 9/VIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
9. zmian planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003 (druk nr 10/VIII); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
10. zmiany uchwały Nr VII/72/2003 w sprawie przyjęcia założeń do 
harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań 
(druk nr 12/VIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
11. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania 
czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu poza 
miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady (druk nr 13/VIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
12. wyznaczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do dokonywania 
w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy z wyłączeniem ustalania wysokości wynagrodzenia w stosunku do 
Starosty Gryfińskiego (Przewodniczącego Zarządu)- (druk nr 14/VIII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
13. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 15/VIII); 
Skarbnik: uchwalenie WPI otwiera nam drogę do środków unijnych. Wnioski, 
które nie uzyskały akceptacji i nie znalazły się w WPI nie oznacza, że nie będą 
realizowane wogóle. Zostały wybrane zadania drogowe, ponieważ mamy duże 
prawdopodobieństwo uzyskania na nie środków unijnych. Na sesji będzie 
przedstawiona dokładnie mapka pokazująca dokładnie, które są to drogi. Aby 
starać się o te środki, trzeba mieć swoje 20%. Montaż finansowy będzie polegał 
na tym, że na kanalizacje deszczowe będzie można wykorzystać środki                   
z PFOŚiGW. Również dokumentacja, która już jest może stanowić wkład 
własny. Są również porozumienia z gminami, które będą współfinansować te 
zadania, a będziemy mogli to wskazać jako wkład własny. Będziemy musieli 
poszukać w PZD środków na dokumentację. W mojej opinii p. Dziok zbyt mało  
przykłada się do środka specjalnego jakim są środki za zajęcie pasa drogowego. 
Jest tam możliwość zdobywania więcej tych środków. Trzeba tylko 
przypilnować, kto jakie rzeczy stawia w naszym pasie drogowym. Przy tych 
środkach, którymi dysponuje p. Dyrektor Dziok muszą się znaleźć środki na 
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zrobienie dokumentacji. Obecnie pracuję już nad modelem Wieloletniego Planu 
Finansowego, gdyż jest w tej uchwale zapis, że każda edycja WPI musi być 
poprzedzona analizą Wieloletniego Planu Finansowego. Nie dostaniemy 
żadnych środków unijnych, jeśli nie będziemy mieli WPI.  
Przewodniczący: należy tylko przypilnować, by nie minął termin ważności 
dokumentacji.  
Radny M. Racinowski: czy jest to tylko uchwała intencyjna?  
Skarbnik: ta uchwała określa jakie zadania będziemy w kolejnych latach. Po 
uchwaleniu WPI p. Dyrektor Dziok razem z Biurem Promocji będzie pisać 
wnioski o środki unijne na  te zadania.  
Radny M. Racinowski: nie mamy 100% pewności, ze będziemy mieli środki 
na realizację zadań w 2007 r., skoro nie ma na nie nawet dokumentacji.  
Skarbnik: WPI jest programem kroczącym, które podlegać może corocznym  
aktualizacjom. Mnóstwo z tych zadań nie ma w ogóle dokumentacji, co zmusza    
p. Dzioka do takiego zaplanowania budżetu na 2004 r., by znaleźć na to środki.  
Jest to ostatni moment na uchwalenie WPI, gdyż już w sierpniu rozpoczną się 
prace nad projektem budżetu.               

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. 3.  
Przewodniczący: przygotuję plan kontroli Szpitala Powiatowego na miesiąc 
wrzesień. Już wtedy na pewno rozwiąże się sytuacja, czy gmina przejmie go, 
czy też nie. Na razie toczą się rozmowy w tej kwestii, więc na razie 
wstrzymamy się z kontrolą.  
Skarbnik: co do przebiegu rozmów z gminą Gryfino p. Starosta przekaże pełną 
informację na ten temat na sesji Rady Powiatu.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  

 
 
 
      Przewodniczący Komisji  
 
           Krzysztof Ziętek 

 
 
 
 
 
 
 


