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 PROTOKÓŁ NR 29/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 31.01.2005 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.05 i trwało do godz. 15.30. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Ewa De 
La Torre, Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński, Skarbnik Powiatu L. Ochmańska, Sekretarz 
Powiatu J. Herwart. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek. Głównym punktem posiedzenia 
było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 29 posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz protokół z 28 posiedzenia komisji 
zostały przyjęte. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu. (druk nr 1/XXII) 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
1.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 9/XXII) 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek zaproponował, aby członkowie 
komisji wnieśli swoje poprawki do projektu planu pracy komisji. Jednocześnie zgłosił 
potrzebę naniesienia na plan pozycji dotyczącej kontroli rozliczeń sposobu wykorzystania 
dotacji na spłatę należności w stosunku do pracowników i pozostałych wierzycieli 
SPZZOZ w Gryfinie, zapytując komisję co do terminu. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że na sesji Rady Powiatu zgłosi wniosek i poprosi  
o imienne głosowanie, żeby cofnąć tamte uchwały, w których kazało się pracownikom 
składać rezygnację z jakiekolwiek części odsetek, żeby dostać odszkodowanie. Wypłacimy 
zarówno tym, którym już wypłaciliśmy kwoty główne i część odsetek, resztę odsetek też 
zwrócimy. 
 
Radny Bolesław Paulski w kwestii formalnej zwrócił uwagę na zapis w statucie powiatu 
oraz ustawie o samorządzie, mówiący o tym, że do 30 grudnia ubiegłego roku powinien 
być zatwierdzony plan kontroli Komisji Rewizyjnej, a nie plan pracy. 
 
Radny Maciej Racinowski przeczytał z aktualnego statutu powiatu (z dnia 21 grudnia 
2002 r.), że projekt planu kontroli powinien być złożony do dnia 30 stycznia br. Zatem 
uznał, że plan może nie przejść, a wchodząc gdziekolwiek z kontrolą zrobione to będzie 
nielegalnie. 
 
Radna Wanda Kmieciak zauważyła, że nie dopilnowanie terminu stanowi o winie 
Komisji Rewizyjnej, która powinna była złożyć wniosek o konieczności zwołania we 
wcześniejszym terminie Rady. Jednocześnie zaproponowała zmianę nazewnictwa z planu 
pracy na plan pracy oraz kontroli, uzasadniając to tym, że jedno wynika z drugiego. 
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Radny Maciej Racinowski z ważnych powodów tymczasowo opuścił posiedzenie komisji.  
 
Radny Bolesław Paulski zwrócił się z prośbą o dołączenie do materiałów poglądowych na 
sesję Rady Powiatu uchwały mówiącej o zmianie zapisu w Statucie Powiatu. Kolejną 
złożoną propozycją było stworzenie odrębnego od istniejącego Planu Pracy Komisji, Planu 
Kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Bolesław Paulski został zapoznany z aktualnym Statutem Powiatu z dnia  
21 grudnia 2002 roku, przyniesionym przez Sekretarza Powiatu J. Herwarta. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek zarządził głosowanie nad 
projektem Planu Pracy Komisji przemianowanym na projekt Planu Pracy i Kontroli 
Komisji Rewizyjnej (zmiana dotyczy jedynie nazewnictwa).  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(przy 3 za; 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
Radny Bolesław Paulski poddał wątpliwościom poprzedni zapis dotyczący: PZD  
– sprawdzenia rozliczenia inwestycji... i zwrócił się do zebranych o uważniejsze 
sprecyzowanie tego zapisu. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek powrócił do kwestii ułożenia 
punktów planu w określonych miesiącach. Zaproponował nanieść następujące zmiany: 
- w miesiącu lutym jako 4 punkt: Kontrola Powiatowego Zarządu Dróg – sprawdzenie 
sposobu realizacji inwestycji drogi powiatowej Dobropole-Kołowo przy udziale środków 
SAPARD i budżetu; 
- w miesiącu marcu jako 3 punkt: Kontrola rozliczenia sposobu wykorzystania dotacji na 
spłatę należności w stosunku do pracowników i pozostałych wierzycieli SPZZOZ  
w Gryfinie. 
 
Radny Bolesław Paulski stwierdził, że w zapisach w Planie używano zbyt ogólnych 
stwierdzeń jak: Kontrola działalności Powiatowego Szpitala oraz że potrzebne jest 
sprecyzowanie czego dotyczyć miałaby taka kontrola. Jednocześnie wyrażona została 
propozycja stworzenia oddzielnego projektu o nazwie Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej 
zawierający szczegółowo rozpisane kontrole. Dokument ten zostałby rozdany radnym 
przed sesją Rady Powiatu. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek po skonsultowaniu z pozostałymi 
członkami komisji zdecydował o pozostawieniu projektu Planu Pracy Komisji Rewizyjnej, 
natomiast projekt Planu Kontroli zostanie przygotowany na dzień sesji Rady Powiatu tzn. 2 
luty br. oraz zwołane będzie posiedzenie Komisji Rewizyjnej na godz. 13.30 w dniu sesji 
Rady Powiatu (2 lutego 2005 r.). Zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu Planu 
Pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  
(przy 4 za; 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek opuścił posiedzenie, natomiast radny 
Maciej Racinowski powrócił na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
Posiedzenie poprowadził w imieniu przewodniczącego, radny Maciej Racinowski.  
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Na posiedzenie komisji dołączyła Starosta Gryfiński Ewa De La Torre. 
 
Radny Maciej Racinowski zwrócił się z pytaniem do Starosty Gryfińskiego czy problem  
z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc styczeń w Szpitalu Powiatowym jest przejściowy. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre poinformowała o tym, że Zarząd, ze względu  
na brak środków finansowych, negatywnie rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie udzielenia pożyczki na wypłatę wynagrodzeń  
za miesiąc styczeń. Pani dyrektor jeszcze raz zwróci się do banków z prośbą o przyznanie 
kredytu krótkoterminowego. Jednocześnie poinformowała o tym, że NFZ ma 
dwumiesięczne opóźnienia z wypłacaniem środków pieniężnych z kontraktów.  
 
Radny Maciej Racinowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyroku Sądu 
Apelacyjnego w sprawie z powództwa SPZZOZ w Gryfinie przeciwko Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu o zapłatę kwot należnych na działalność w roku 1998. A także 
jakie widoki są na odzyskanie tzw. odsetek od należnych odsetek. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre   wyjaśniła, że Wojewoda Zachodniopomorski 
otrzymał środki pieniężne na wypłatę odsetek przysądzonych ZOZ-owi wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu. Kwota ta została zajęta przez komornika, na co  złożona została 
również skarga przez Dyrektora SPZZOZ na czynności komornicze. Jednocześnie 
prowadzone są rozmowy z radcą prawnym prowadzącym sprawę przeciwko wojewodzie, 
dotyczącą wniesienia sprawy o zapłatę odsetek od zasądzonych już środków przez Sąd 
Apelacyjny. 
 
Radny Maciej Racinowski zapytał jakie przepisy wymusiły zmianę finansowania  
i prowadzenia Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła sytuację, która zaistniała z dniem 1 maja 
2004 r. gdzie zmieniły się zasady zlecania i dofinansowania zadań z zakresu pomocy 
społecznej. Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka „Agatos” w Gardnie jest jedyną 
placówką w powiecie i w Polsce prowadzoną przez podmiot gospodarczy s.c. „Agatos” 
Państwa Drabik. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca  
2004 r. samorząd powiatowy może zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 
udzielając dotacji na finansowanie zadania zleconego: 
- organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, 
- osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów  
o stosunku Państwa do Kościoła jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  
w zakresie pomocy społecznej. 
Zarząd zaproponował Państwu Drabik zmianę formy organizacyjno-prawnej 
funkcjonowania w/w domu na stworzenie wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej lub 
prowadzenie w/w domu jako organizacja pozarządowa, której twórcą mogliby by być 
Państwo Drabik. Na prowadzenie tego domu dziecka ogłoszony zostałby konkurs ofert  
w trybie przewidzianym w ustawie. 
 
2.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004. (druk nr 2/XXII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały  
(przy 4 za; 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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3.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania  
w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90 o pow. 2396m2 położonej  
w obrębie 3, m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96 o pow. 2566m2 stanowiącej ulicę 
Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3116m2 stanowiącej ulicę Malarską w obrębie 3, m. Chojna, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. (druk nr 3/XXII ) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za; 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
4.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia 
ich do kategorii dróg gminnych. (druk nr 4/XXII) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za; 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej 
poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie. (druk nr 5/XXII) 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za; 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
6.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia od Wojewody 
Zachodniopomorskiego zadań związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowych 
oraz wydaniem paszportów. (druk nr 6/XXII) 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała o termin otwarcia punktu paszportowego w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre poinformowała, że czynności związane z otwarciem 
będą wykonane niezwłocznie oraz że do pracy w tym biurze został oddelegowany 
pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał czy punkt paszportowy w Gryfinie będzie jedynym  
w powiecie. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, że punkt paszportowy w Chojnie  
w dalszym ciągu będzie przyjmował wnioski, ale odbiór paszportu pozostanie w Szczecinie 
lub być może uda się przekierunkować na Gryfino. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za; 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji 
Rady Powiatu w Gryfinie za 2004 r. (druk nr 7/XXII) 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za; 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

8.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 8/XXII) 
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Radny Maciej Racinowski zapytał o ilość posiedzeń Rady Powiatu w ciągu roku. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre udzieliła odpowiedzi o wyznaczonych  
6 spotkaniach oraz o tym, że w razie konieczności można zwołać więcej posiedzeń.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za; 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
9.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 9/XXII) 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zgłosiła autopoprawkę w § 2 powyższej uchwały  
w brzmieniu „wykonanie” a nie istniejącego zapisu „wykoanie”. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za; 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
10.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/246/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego. (druk nr 10/XXII) 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za; 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu  
na rok 2005 dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie na realizację programu „Profilaktyka Uzależnień  
oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej.” (druk  
nr 11/XXII) 
 
Radny Maciej Racinowski poprosił o wyjaśnienie jednakowo brzmiącego uzasadnienia do 
projektów uchwał druk nr 11 i druk nr 12. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre poprosiła o potraktowanie informacji o zatrudnieniu 
lekarza psychiatry przy załączniku do projektu uchwały druk nr 11 jedynie jako informacji. 
Natomiast przy projekcie uchwały druk nr 12 jest ta informacja potraktowana w sensie 
wydatkowym - jako koszt działalności Poradni Zdrowia Psychicznego. Komentarz jest taki, 
że lekarz nie może być zatrudniony przy programie a jedynie przez jednostkę.  
 
Radny Bolesław Paulski zarzucił, że do obydwu uchwał nadano to samo uzasadnienie, 
które pan dyrektor zastosował wg zalecenia Zarządu mówiącego, że do uchwał należy 
dodać uzasadnienie. Jednakże umieszczenie tej samej informacji wprowadza w błąd,  
że zatrudnienie lekarza następuje przy jednej uchwale i przy drugiej uchwale. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zaprosiła zebranych na Konferencję w ramach tego 
programu, która odbędzie się 2 lutego w godz. 10.30 – 13.30  w gimnazjum w Gryfinie. Jej 
organizatorem jest ZSP Nr 2 a wśród zaproszonych będą terapeuci, młodzież oraz rodzice. 
Radny Maciej Racinowski zdeklarował chęć wglądu i możliwość obejrzenia realizacji 
tego programu w poprzednim roku. 
 



 6

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że wprawdzie planowane było 
pokazanie rozliczenia tejże dotacji przy sprawozdaniu z wykonania budżetu, ale jeśli jest 
taka potrzeba to w marcu zostanie to przygotowane do wglądu dla Państwa.  
 
Radny Bolesław Paulski zauważył, że w kwestii klasyfikacji budżetowej zdecydowanie 
lepiej byłoby zastosować rozdział 85149 – Program Polityki Zdrowotnej, zamiast 85195  
– Pozostała działalność. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre stwierdziła, iż Pan Dyrektor z cała pewnością 
konsultował to, poza tym jest pieczątka radcy prawnego, ale można to skonsultować z RIO. 
 
Radny Bolesław Paulski stwierdził, że jeżeli rola SPZZOZ ma się sprowadzać do 
redytrybuowania środków z programu dla poszczególnych szkół to nie jest to zasadne. Poza 
tym uznał zatrudnienie 5 pracowników w strukturze SPZZOZ za nie zgodne z ustawą  
o finansach publicznych. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre poinformowała, że pracownicy SPZZOZ zajmują 
się zadaniami nałożonymi na Powiat w ubiegłym roku, w zakresie profilaktyki zdrowotnej  
i przeciwdziałaniu uzależnieniom w zakresie prowadzenia poradni zdrowia psychicznego. 
Zajmują się także obsługą tysiąca akt osobowych byłych pracowników SPZZOZ w zakresie 
podpisywania porozumień, pilotowania orzeczeń sądowych, wydawaniem im dokumentów, 
prowadzenie negocjacji z wierzycielami, prowadzeniem spraw sądowych w imieniu 
podmiotu jakim jest SPZZOZ, ponieważ podmiot posiadający osobowość prawną działa  
we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 2 za; 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
12.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu  
na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie. (druk nr 12/XXII) 
 
Radny Bolesław Paulski w odniesieniu do § 1 projektu uchwały powołał się na § 2560 
dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
który to paragraf obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust.1, który z kolei odsyła  
do Art. 67a. 1. Podmiot sprawujący nadzór może nałożyć na zakład opieki zdrowotnej 
obowiązek wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu  
na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu 
wykonania zobowiązań międzynarodowych, mówiącego o celach, które nie pokrywają się  
z przeznaczeniem powyższej dotacji. W związku z czym nastąpiło naruszenie dyscypliny  
o finansach publicznych. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre przyznała, że były prowadzone spory co do 
interpretacji tego zapisu. Jednakże RIO potwierdziła wersję Zarządu mówiącą, że odsyłacz 
z Art. 55.1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje 
budżetowe na: 
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów 
zdrowotnych oraz promocję zdrowia, 
4) cele określone w art. 67a,, odsyła również do art. 67a na podstawie, którego podmiot 
prowadzący daną jednostkę może zlecić jej dodatkowe zadania, jeżeli wynika to z potrzeb. 



 7

Te zadania w art. 67a zostały wymienione trzy. I na podstawie takich zapisów Zarząd zlecił 
SPZZOZ zadania.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 2 za; 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
13.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu  
na rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat 
ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 
(druk nr 13/XXII) 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 2 za; 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
O godz. 15.30 członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili, że spotkają się o godz. 13.30 w dniu 
XXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie (02.02.2005 r.), aby uchwalić Plan Kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2005 r. 
 
Obrady 29 posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostały wznowione 2 lutego 2005 r.  
o godz. 13.30. Obecnych było 4 członków komisji. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 14/XXII). 
 

Komisja zatwierdziła przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
Protokół sporządziła:  
Podinspektor Dominika Konopnicka 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji  

 
 Krzysztof Ziętek     

 


