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PROTOKÓŁ NR 47/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 06.04.2006 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 14.30. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Ewa De La 
Torre, Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska. 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 XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie, przedstawienie wniosków pokontrolnych zespołu 
powołanego do zbadania nielegalnej wycinki drzew w Chojnie, a także sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 rok. 
 
Porządek obrad 47 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty ze zmienioną kolejnością 
pkt 4 przechodzi na koniec obrad. 
 
Wnioski pokontrolne zespołu powołanego do zbadania nielegalnej wycinki drzew  
w Chojnie. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek przedstawił wnioski wypracowane 
przez Zespół Kontrolny Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (załącznik nr 2). 
 
Radny Bolesław Paulski usprawiedliwił swoją nieobecność na posiedzeniu Zespołu 
Kontrolnego i wyraził wolę wniesienia własnego odrębnego zdania do wniosków 
pokontrolnych (opinia w formie pisemnej złożona na sesji 12 kwietnia 2006 r. stanowi  
zał. nr 3), opierającego się na stwierdzeniu, że procedur postępowania nie było a działania 
oparte były na wieloletniej praktyce i zakresie obowiązków poszczególnych pracowników. 
Instrukcja postępowania przy wycince drzew nie była ustalona do czasu wydania zarządzenia 
przez Dyr. PZD w Gryfinie. A działania w tej sprawie nie zostały zakwestionowane przez 
audytora ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że audyt wykonywany jest w zakresie 
jaki zostanie zlecony przez Zarząd Powiatu i sposób w jaki odbył się audyt w PZD w Gryfinie 
zostanie radnym przedstawiony na następnym posiedzeniu. Starosta Gryfiński 
poinformowała, że w zakresie obowiązków każdego z kierowników jednostek 
organizacyjnych jest wydawanie zarządzeń na potrzeby prawidłowego funkcjonowania 
jednostki. Prezes PUK w Chojnie nie pozwolił na wykonanie ekspertyzy i poinformował,  
że nie ma już pnia drzewa, które stanowiło dowód w sprawie.  
 
Radny Andrzej Szelążek wyraził chęć podjęcia rozmów w sprawie przesadzenia drzewa  
o takich samych wymiarach w miejsce wyciętego. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek zarządził głosowanie w sprawie 
przyjęcia wniosków pokontrolnych Zespołu Kontrolnego PZD w Gryfinie, które zostały 
przyjęte jednogłośnie (5 za, 0 wstrz., 0 przeciw) z zastrzeżeniem, że Radny B. Paulski 
przedstawi swoje zdanie w tej sprawie. 
 
Protokół z Zespołu Kontrolnego PZD w Gryfinie z dnia 27.03.2006 r. został przyjęty. 
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Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w PZD w Gryfinie dot. 
wykorzystania środków z ZPORR przy realizacji drogi Bartkowo-Gajki. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek powołał następujących członków  
do Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w PZD w Gryfinie dot. wykorzystania 
środków z ZPORR przy realizacji drogi Bartkowo-Gajki: 

1. Przewodniczący Krzysztof Ziętek, 
2. Członek Zespołu Bolesław Paulski, 
3. Członek Zespołu Wanda Kmieciak, 
4. Członek Zespołu Ryszard Dragan. 

 
Radny B. Paulski opuścił posiedzenie komisji. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał 
Rady Powiatu. (druk nr 1/XXXV) 
 
Radna Wanda Kmieciak zapytała, o pismo w sprawie rezygnacji Dyrektora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odpowiedziała, że zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami p. J. Gromowski złożył deklarację gotowości odejścia ze stanowiska Dyrektora 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Zarząd wyraził zgodę na rezygnację z pełnionej 
funkcji po wyłonieniu nowego dyrektora nie wcześniej niż z dniem 30.04.2006 r. 
 

Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 

1. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie w 2005 roku (druk nr 2/XXXV).  

 
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku 

Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 3/XXXV).  
 

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

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV).  
 

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

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 6/XXXV).  

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że p. Wojewoda najprawdopodobniej 
zmierza do wykreślenia SPZZOZ z rejestru i spowodowania wypłaty wszystkich zobowiązań 
do końca tego roku. Wojewoda zakwestionował zapis w uchwale Nr XXXIII/418/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie dotyczący określenia sposobu i trybu zadysponowania składnikami 
materialnymi i niematerialnymi (rozstrzygnięcie nadzorcze stanowi zał. nr 4). Ze względu na 
brak mienia SPZZOZ p. Skarbnik zaproponowała, że na nadchodzące 5 lat likwidacji zostanie 
przedstawiony program naprawczy, który wskaże dokładnie skąd będą czerpane środki na 
pokrycie zobowiązań. Ważnym punktem będzie zawieranie porozumień z wierzycielami 
przerywające bieg odsetek ustawowych. Starosta Gryfiński zastrzegła, że po konsultacjach 
może zaistnieć konieczność zgłoszenia autopoprawki do paragrafu 3. 
 

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

 
Protokół z 46 posiedzenia komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 r. 
 
Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Ziętka Nr B.R.Z.0053 
-11/2006: 
Prośba o przygotowanie informacji stanu zobowiązań za rok 2005 jednostek organizacyjnych 
powiatu gryfińskiego na dzień 31 marca 2006 r. oraz naliczanych od nich ewentualnych 
odsetek. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek zarządził głosowanie w sprawie 
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2005 r.  
i przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2005 
(stanowi załącznik nr 5), które zostały przyjęte jednogłośnie (4 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
Protokół sporządziła:    
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Krzysztof Ziętek   


