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PROTOKÓŁ NR 37/2005 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 16.08.2005 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.40. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji 
(lista obecności - zał. nr 1), a także Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński, Skarbnik 
Powiatu Lilianna Ochmańska, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady początkowo pod nieobecność Przewodniczącego Komisji 
poprowadził Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski. Głównym 
punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał 
na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 
 
Przyjęcie protokołów z 35, 36 posiedzenia komisji zostało przeniesione na koniec 
posiedzenia. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu. (druk nr 1/XXVI) 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, w jakim celu został powołany zespół ds. zaopiniowania 
planu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, biorąc pod uwagę zapis 
z tego samego posiedzenia Zarządu Powiatu mówiący o tym, iż Zarząd podjął jednogłośnie 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie.  
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że zapis jest niekompletny, gdyż 
chodziło o zatwierdzenie kierunków programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Racinowski zapytał, jakiej kwoty 
dotyczył wycofany wniosek o zwiększenie planu finansowego na 2005 r. na zadanie 
dotyczące wykonania projektu pod nazwą „Rewitalizacja obiektów w SOS-W w Chojnie”.  
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, iż w/w zapis nie mówi  
o odstąpieniu od realizacji zadania a jedynie o zmianach w sposobie finansowania. 
Równolegle wykonywane są działania – po pierwsze zmierzające do opracowania 
dokumentacji całkowitej (wizualna prezentacja obiektu, wykonanie wstępnej dokumentacji 
a następnie wykonanie dokumentacji budowlanej z podziałem na dwa etapy), po drugie 
opracowywany jest sposób sfinansowania inwestycji (w montażu finansowym założono 
wpływ ze sprzedaży budynku Domu Dziecka w Binowie, którego nie udało się dokonać).  
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart uzupełnił, że wniosek o wycofanie złożył Naczelnik 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, dlatego że nie uwzględnił we 
wcześniejszym planie finansowym wydatków niewygasających z roku 2004. 
 
Radny Bolesław Paulski poprosił o wyjaśnienie punktu dotyczącego dodatkowych 
wydatków na inwestycję „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie – budowa windy”.  
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński wyjaśnił, iż w trakcie prac budowlanych odkryto 
nieudokumentowane uprzednio instalacje w tym studnię głębinową, którą należało 
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zabezpieczyć. Robót dodatkowych nie można było uwzględnić wcześniej  
ze względu na niepełną inwentaryzacyjną dokumentację. 
 
Na prośbę Radnego Bolesława Paulskiego Komisja Rewizyjna większością głosów złożyła 
wniosek o następującej treści:  
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej Nr B.R.Z.0053-14/2005: 
Skierować pismo do Rady Miejskiej w Gryfinie i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
o współfinansowanie nieprzewidzianych kosztów związanych z inwestycją „Rozbudowa 
budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - budowa windy”. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, kiedy zostanie otworzona Pracownia RTG. 
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart odpowiedział, iż Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie Jerzy Gromowski przygotuje informację na ten temat na XXVI sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Radny Bolesław Paulski zwrócił uwagę, że zapisy w sprawozdaniu z prac Zarządu 
Powiatu są niekompletne. 
 
Radny Bolesław Paulski uznał za nieuzasadnione partycypowanie w kosztach wykonania 
ogrodzenia między prywatną działką pana Andrzeja Michalczyszyna a działką, na której 
stoi budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński wyjaśnił, iż Zarząd zlecił zbadanie sprawy kwestii 
pozwolenia na budowę i celowości złożonego wniosku. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, czy kwota 11 500 zł na zakup sprzętu zamyka potrzeby 
uruchomienia Pracowni RTG.  
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, iż kwota 11 500 zł z rezerwy 
budżetowej została przeznaczona na zakup sprzętu do wykonania testów kontroli jakości 
obrazowania w pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Następnie zakupiony 
sprzęt Zarząd zdecydował przekazać szpitalowi w formie umowy o nieodpłatnym 
użytkowaniu. 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, czy w uchwale w sprawie zwiększenia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania 
realizowane przez Powiat Gryfiński w 2005 r. zostały ujęte wnioski Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.  
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński odpowiedział, że nie ma możliwości zwiększenia 
dofinansowania i Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymają na złożone wnioski odmowną 
odpowiedź.  
 
O godz. 13.20 Radny Krzysztof Ziętek dołączył do posiedzenia Komisji Rewizyjnej i dalej 
poprowadził obrady Komisji. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał o działkę nr 138 w obrębie 2 miasta Chojna. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński odpowiedział, iż Zarząd pozytywnie rozpatrzył 
wniosek w sprawie wystąpienia do Burmistrza Gminy Chojna o nieodpłatne przekazanie na 
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własność Powiatu udziału 4/9 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 
działki 138 w obrębie 2 miasta Chojna. Jest to obiekt, który zostałby przystosowany  
do potrzeb inwestycji „Relokacja Domu Dziecka z Binowa do SOS-W w Chojnie”. 
 
O godz. 13.45 Radny Maciej Racinowski opuścił posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, ile wyniosą koszty utworzenia Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż 40 000 zł to przewidywany koszt 
urządzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w budynku Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Łużyckiej 1 w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński dodał, iż jest to kwota przeznaczona na utworzenie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, 
które należą do nowych zadań powiatu. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czego dotyczą poprawki w kwestii formalnej 
porozumień dotyczących finansowania zadań drogowych. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, iż kształt porozumień 
uzależniony jest od zapisów, jakie mają gminy w swoich budżetach w sprawie 
dofinansowania w/w zadań. Gmina Widuchowa podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
budżetu o przyznanie Powiatowi dotacji, gdyż inwestycja dotyczy drogi powiatowej. 
Zarząd jednogłośnie przyjął porozumienia w sprawie finansowania zadań na drogach 
powiatowych w 2005 r., co do kwot i zasad, jakie Radni Powiatu ustalili natomiast różne 
będą zapisy formy finansowania w porozumieniach z poszczególnymi gmina. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek stwierdził, iż porozumienia w/w 
sprawie zapisane są w niezrozumiałej formie, zbyt krótkie oraz nie zawierają niezbędnych 
informacji co do sposobu finansowania. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, na co zostało zmienione przeznaczenie kwoty 200 000 zł 
początkowo zaplanowanej na relokację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
na ul. Łużycką. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, iż w tegorocznym budżecie 
zaplanowane były dwie kwoty 200 000 zł – jedno zadanie to relokacja Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej a drugie to zapis o relokacji jednostek organizacyjnych.  
W momencie, kiedy koncepcja się zmieniła i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie 
będzie przenoszona, trzeba było uporządkować zapisy i środki przesunąć na jedno zadanie 
„relokacja wydziałów i jednostek organizacyjnych na ul. Łużycką do pomieszczeń internatu 
ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 
 
Radna Wanda Kmieciak podziękowała za pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie 
zobowiązań Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Gryfinie. 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na zadania realizowane w 2005 r. (druk nr 2/XXVI); 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielania bonifikat od ceny 

sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 3/XXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

O godz. 14.05 Radna Wanda Kmieciak opuściła posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr działek 77/2 o pow. 0,0987 ha, 
77/3 o pow. 0,1010 ha i 77/4 o pow. 0,0036 ha, położonych w obrębie 5, miasta 
Gryfino przy ul. Łużyckiej 82, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 5/XXVI); 

 
Radny Bolesław Paulski zgłosił uwagi i swoje zastrzeżenia, co do zasadności podziału 
geodezyjnego działki przy ul. Łużyckiej 82, w obrębie 5, miasta Gryfino. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości 
wspólnej, oznaczonej nr działki 77/1, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino  
przy ul. Łużyckiej 82, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
6/XXVI); 

 
Wniosek radnego Bolesława Paulskiego z Komisji Rewizyjnej Nr B.R.Z.0053-13/2005: 
Prośba o wycofanie z projektu porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz 
najemców 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej 
nr działki 77/1, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino przy ul. Łużyckiej 82, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XXVI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek (przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

– brak stanowiska wobec projektu uchwały – 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej 
numerem działki 19/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina 
Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się  
w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 7/XXVI); 
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Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński szczegółowo omówił podział działki opierając  
się na mapce geodezyjnej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie (druk nr 8/XXVI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 9/XXVI); 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła celowość naniesionych zmian  
w uchwale w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie, wskazując jako wzór działania wykonane w Powiecie Poznańskim. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 2 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia obsługi finansowo 

– księgowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński (druk nr 10/XXVI).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 11/XXVI), 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 2 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. (druk nr 12/XXVI); 

 
O godz. 14.45 Radny Maciej Racinowski powrócił na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, o źródło finansowania kwoty 11 500 zł. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, iż przeznaczeniem środków  
w wysokości 11 500 zł z rezerwy budżetowej powiatu na dotację dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie jest 
dofinansowanie zakupu sprzętu do wykonania testów kontroli jakości obrazowania  
w pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
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Komisja Rewizyjna poprosiła o wyjaśnienie podczas sesji Rady Powiatu informacji 
„Kwota 11 500 zł stanowi 25% wkładu własnego w projekcie na zakup w/w sprzętu.”, 
zawartej w uzasadnieniu do druku nr 11/XXVI oraz 12/XXVI. 
 

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

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 13/XXVI); 
 
Radny Maciej Racinowski poprosił o wyjaśnienie montażu finansowego inwestycji 
zwanej relokacją na ul. Łużycką w Gryfinie. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wytłumaczyła, iż koszty zadania pn. „Zmiana 
użytkowania pomieszczeń internatu ZSP w Gryfinie” zostały skalkulowane na łączną 
kwotę brutto 800.613,32 zł. Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 
2004 został uchwalony na to zadanie w wysokości 221.632,00 zł, w które weszła 
dotychczasowo wykorzystana kwota w wysokości 45.201,25 zł. W planie wydatków 
budżetowych zaplanowana była kwota 200.000 zł. Dodatkowo na ten cel przeznaczono 
środki w kwocie 91.129,51 zł. Natomiast brakujące środki proponuje się przesunąć  
z rezerwy budżetowej w kwocie 80.493 zł i z nadwyżki wolnych środków na rachunku 
bankowym pozostającej do dyspozycji Rady Powiatu z 2004 r. w kwocie 208.277 zł. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska wobec przedstawionego projektu uchwały 
(przy 2 za, 0 wstrzymujący się, 2 przeciw). 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. (druk 
nr 14/XXVI);  

 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy Powiat jest uprawniony do przekazywania dotacji  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że druk nr 14/XXVI należy omawiać 
łącznie z drukiem nr 21/XXVI. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaplanowania 
środków finansowych w kwocie 500 000 zł na realizację zadania „Termomodernizacja  
w obiektach powiatowych – wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem oraz wymiana 
naświetli okiennych w budynku warsztatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Chojnie”. Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu połowy środków z tego zadania  
w wysokości 250 000 zł do budżetu powiatu, jako dotacji dla ZSP Nr 2 w Chojnie. 
Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji jest chęć ubiegania się o środki pochodzące  
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Są to środki z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej na 2005 rok przeznaczone na pomoc dla jednostek samorządu 
terytorialnego, w przypadkach losowych (szkody spowodowane przez ogień, grad, 
uderzenia pioruna oraz będące następstwem powodzi itp.). W dniu 3.08.2005 r. Komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przesłał pismo skierowane  
do Starostwa Powiatowego, informujące o zdarzeniu zalania pomieszczeń warsztatów 
szkolnych w ZSP Nr 2 w Chojnie.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXII/285/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02 lutego 2005 r. w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie 
ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 
15/XXVI); 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 

(przy 2 za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia kierunków 
restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego  
i ambulatoryjnego (druk nr 16/XXVI); 

 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński omówił kierunki restrukturyzacji opieki zdrowotnej  
w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy program restrukturyzacji zawiera informację  
o uruchomieniu ZOL-i, mając na uwadze istniejące i działające ZOL-e. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński opisał sytuację, która zakłada uruchomienie ZOL-u  
w celu zawarcia nowych kontraktów powstałych w wyniku likwidacji szpitala w Tucznie. 
 
O godz. 15.30 Radny Maciej Racinowski opuścił posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 2 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu i zasad postępowania 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat 
Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i 
wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym 
i zakupionym) (druk nr 17/XXVI);  

 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński wyjaśnił, że w/w uchwała będzie szczegółowo 
regulować zasady postępowania przy zbywaniu, wydzierżawianiu lub wynajmowaniu 
majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których 
Powiat Gryfiński jest organem założycielskim. Wartości składników ruchomych 
zbywanych odpłatnie bez zgody Zarządu Powiatu przyjęto z rozwiązań innych powiatów.  
 
Radny Bolesław Paulski stwierdził, iż podpisanie tej uchwały zezwoli na sprzedaż, 
wyzbycie się sprzętu medycznego ze szpitala. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof  Ziętek zapytał, czy firma prowadząca 
szpital będzie mogła bez zgody Zarządu wyzbywać się sprzętu poniżej wartości  
10 000 EURO. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński wyjaśnił, jakie dokumenty będzie musiała firma 
wykazać w celu dokonania uzasadnionej sprzedaży. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek stwierdził, iż niedopuszczalna jest 
proponowana kwota 10 000 EURO poniżej, której bez zgody Zarządu zezwala się  
na zbycie ruchomych składników majątku trwałego. 
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- odrzuciła jednogłośnie - 
 

17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w 
Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie.(druk nr 18/XXVI); 

 
Komisja nie zajęła stanowiska wobec przedstawionego projektu uchwały 

(przy 1 za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 
 

18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja III na lata 2005-2010 
(druk nr 19/XXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 
178/XVI/2004 Rady Powiatu  Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 
uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 20/XXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 21/XXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie opinii do projektu programu 
restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy  w Gryfinie (druk nr 22/XXVI); 

 
Radny Bolesław Paulski zgłosił zastrzeżenia do propozycji uruchomienia ZOL-i, zawartej  
w programie restrukturyzacyjnym.  
 

Komisja nie zajęła stanowiska wobec przedstawionego projektu uchwały 
(przy 1 za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw). 

 
Protokół z 35 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie (przy 3 za;  
0 wstrzymujący się; 0 przeciw).  
 
Protokół z 36 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie (przy 2 za;  
0 wstrzymujący się; 0 przeciw).  Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Wniosek złożony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Ziętka  
na prośbę radnego Macieja Racinowskiego Nr B.R.Z.0053-16/2005: 
Przygotować informację o sposobie przeprowadzania konkursów na stanowiska 
Naczelników w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, o powoływaniu komisji konkursowej, 
o kryteriach stosowanych przy wyborze, ilości kandydatów na każde stanowisko, o liczbie 
przeprowadzonych konkursów i ich rozstrzygnięciach.   
 
 
 
 
Protokół sporządziła:    
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Krzysztof Ziętek   


