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PROTOKÓŁ nr 4/2007 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 25 kwietnia 2007 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.45 i trwało do godz. 16.25. W posiedzeniu wzięło 

udział 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz  Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Główna Księgowa Jania Niwa, Posiedzenie 
otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady prowadził Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. 
Porządek obrad 4 posiedzenia Komisji Budżetowej został przyjęty bez zmian - (zał. nr 2). 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4.  
Zapoznanie się z informacją Zarządu na temat wykonania programu naprawczego 
finansów Powiatu Gryfińskiego. 
 
Główna Księgowa Janina Niwa powiedziała, że zasadniczym założeniem programu 
naprawczego było zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa, co miało dać zamierzony efekt  
w postaci zdolności obsługi długu publicznego Powiatu Gryfińskiego, w tym również 
sfinansowaniu procesu likwidacji SPZZOZ. Mając na uwadze rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie wymogów, jakie należy spełnić i przedstawić w formie dokumentacji 
załączonej do wniosku o ubieganie się o pożyczkę z budżetu państwa Zarząd Powiatu podjął 
szereg uchwał i stanowisk. Wystąpił również do Regionalnej Izby Obrachunkowe  
w Szczecinie z wnioskiem o udzielenie opinii w sprawie możliwości spłaty pożyczki  
w wysokości 19 000 000 złotych z budżetu państwa przedstawiając prognozę spłaty  
do 2031 r. RIO wydała opinię pozytywną w tej sprawie. Zarząd 16 stycznia b.r. określił plan 
przedsięwzięć naprawczych z harmonogramem działań – (zał. nr 3), który również jest 
niezbędnym warunkiem do ubiegania się o pożyczkę. Kolejnym krokiem było podjęciem 
uchwały w sprawie określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów finansowych 
przedsięwzięć naprawczych wynikających z wdrożenia reformy finansów  publicznych 
Powiatu Gryfińskiego. Zarząd w uchwale tej określił wykonawców i zobowiązał ich do 
przestawienia niezbędnych informacji  i danych w oparciu o podjęty wcześniej „Plan 
przedsięwzięć naprawczych...”. Następnie Zarząd zgodnie z  Rozporządzenia Ministra 
Finansów wystąpił do RIO w Szczecinie o wydanie raportu o stanie gospodarki finansowej 
Powiatu Gryfińskiego, sprawa jest w toku. Ponadto wystąpił do Wojewody 
Zachodniopomorskiego o opinię przedsięwzięć proponowanych przez powiat w ramach 
postępowania naprawczego w zakresie zgodności z prawem proponowanych działań – (wykaz 
proponowanych działań w formie projektów uchwał stanowi zał. nr 4 do niniejszego 
protokołu). Jednocześnie Zarząd wystąpił do aktualnych kredytodawców i pożyczkodawców 
o udzielenie informacji o wywiązywaniu się Powiatu Gryfińskiego ze spłaty  
dotychczasowych zobowiązań finansowych. Na dzień dzisiejszy wpłynęła pozytywna opinia 
3 banków. W tej chwili nie ma jeszcze opinii  Banku Ochrony Środowiska w Warszawie  
dot. regulowania zobowiązań wynikających z emisji  obligacji. Następnie realizując już 
uchwałę Rady Powiatu, która wynika z programu naprawczego Zarząd 18 kwietnia powołał 
Komisję  Inwentaryzacyjną  i Zespół Spisowy do przejęcia aktywów rzeczowych oraz części 
dokumentacji finansowo – księgowej likwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie 
z siedzibą w Baniach. W uchwale tej Zarząd określi szczegółowy zakres i harmonogram prac 
Komisji, mając oczywiście na uwadze to, że wstępuje w prawa i obowiązki PZD, i że należy 
zapewnić ciągłość spraw prowadzonych przez PZD, zarówno tych cywilno-prawnych jak  
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i pracowniczych. Ostatecznie termin zakończenia prac Komisji określono na dzień 31 lipca 
2007 r. Jest to ostateczna data do złożenia sprawozdań finansowych, w tym bilansu. Na dzień 
dzisiejszy część Kierowników jednostek organizacyjnych oraz część Naczelników złożyli 
stosowne informacje i dane związane z prezentacją efektu finansowego dla podjętych 
przedsięwzięć i działań (wykaz przedsięwzięć i działań stanowi zał. nr 5 pkt nr 6,7 
do niniejszego protokołu). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że budżet Powiatu Gryfińskiego  
na 2007 r. w części zbudowany jest na pożyczce w wysokości 3 000 000 złotych. Wczoraj do 
Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Radców Prawnych Ministerstwa Finansów. Z pisma 
tego wynika, że jednostki samorządu  terytorialnego i przedsiębiorstwa, nie zostały 
uwzględnione w ustawie budżetowej, pomimo tego, że zostało wprowadzone rozporządzenie 
dotyczące pożyczek i poręczeń. Starosta dodał, że należy zwrócić się do posłów z prośba  
o złożenie interpelacji w tej sprawie, bo jak wiadomo zarówno Budżet Państwa jak i każe 
Ministerstwo posiada rezerwy. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 
powinna wydać raport o stanie finansów, bez którego nie można złożyć  wniosku o pożyczkę 
z budżetu państwa. Na sesji majowej Zarząd przedstawi Radzie Powiatu projekt uchwały  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w banku komercyjnym 
na kwotę do 19 000 000 złotych, ponieważ dopiero z chwilą podjęcia działań będzie 
wiadomo,w jakiej kwocie będzie wykorzystany jak również przetarg pokaże, czy te warunki, 
które są stawianie co do oprocentowania, są korzystniejsze od dotychczas zaciągniętych 
kredytów. Wojciech Konarski dodał, że jest kłopot z obligacjami i należy wyjaśnić  
z prawnikami czy umowa nie została podpisania niekorzystnie. W § 10 tejże umowy widnieje 
zapis, że powiat może wcześniej wykupić obligacje, natomiast w § 11 widnieje zapis, że tak 
można zrobić pod warunkiem, że bank wyrazi na to zgodę. Starosta powiedział, że nawet 
gdyby obligacje nie zostały wykupione to należy podjąć próbę wprowadzenia innego 
instrumentu naliczania odsetek. W chwili obecnej istnieją oferty na zaciągnięcie kredytu  
do 30 lat. Z symulacji wynika, że przy zliczeniu wszystkich długów i powzięciu kredytu  
w wysokości 19 000 000 złotych jego spłata wraz z odsetkami przy stałym oprocentowaniu 
rocznie wyniosłaby  1 300 000 złotych, obecnie jest to kwota  2 500 000 złotych rocznie. 
Wojciech Konarski  powiedział również, że   jeżeli chodzi o plan przedsięwzięć naprawczych 
i o likwidację PZD to wynik oszczędności znany będzie 1 stycznia 2008 r,. Zarząd Powiatu 
podjął decyzje o sprzedaży 2 nieruchomości zlokalizowanych w Moryniu. Jedną działkę 
wycenił na 950 000. złotych drugą zaś za około 60 000. złotych. Jednocześnie postanowił 
podjąć próbę wydzierżawienia bazy w Baniach łącznie ze sprzętem na okres dłuższy niż  
3 lata, aby na majątku powiatu stworzyć przedsiębiorstwo, które w przyszłości mogłoby  
się specjalizować  w utrzymaniu nie tylko dróg powiatowych, ale również wojewódzkich czy  
krajowych. Starosta powiedział, że tematem szkolnictwa Zarząd głębiej zajmie się we 
wrześniu, kiedy będą znane nabory na rok szkolny 2007/2008 w poszczególnych placówkach.  
Dodał, że do Starostwa wpłynęło pismo Burmistrza Gminy Chojna, w który  wyraża on chęć 
przejęcia do prowadzenia ZSP w Chojnie. W ZSP Nr 2 w Chojnie należałoby poprawić 
warunki nauczania, ponieważ brakuje tam sal lekcyjnych.. Zajęcia często odbywają się   
w stołówce, na świetlicy, w piwnicach. Można byłoby odejść od pomysłu łączenia szkół, 
gdyby   Gmina Chojna zgodziła się na takie rozwiązanie, że w momencie, gdy powiat 
przeprowadzi remont w szkole to wówczas Gmina Chojna  przejmie wszystkie drogi 
powiatowe na swoim terenie. Jeżeli chodzi o przejęcie  ZSP nr 1 przez Gminę Gryfino,  
to do końca tygodnia Gmina ma podjąć decyzję, w jakim terminie mogłoby to nastąpić. 
Wiadomym jest, że Gmina przymierza się do budowy sali gimnastycznej, dlatego chciałaby 
otrzymać budynek szkoły na własność. Z drugiej strony powiat nie chciałby oddać swojego 
majątku, dlatego trwają rozmowy, aby w zamian za przekazanie Gminie Gryfino budynku 
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szkoły na własność, powiat otrzymał nieruchomość w Nowym Czarnowie, po to, aby móc 
tam przenieść Szkołę Specjalnej z ul Łużyckiej w Gryfinie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jeżeli Zarząd nie zadba o odpowiednie zapisy w umowie 
przekazania Gminie Gryfino na własność ZSP nr 1 w Gryfinie to za kilka może stać się tak, 
że Gmina przekształci ZSP Nr 1 w Gimnazjum.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na pewno należy w jasny sposób 
zabezpieczyć interes powiatu, który mówi, że jego zadaniem  jest prowadzenie Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Zarówno samorząd gminny jak i samorząd powiatowy kontrolowany 
jest przez mieszkańców, którzy nie pozwoliliby na likwidację ZSP nr 1 w Gryfinie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jeżeli nie będzie promocji szkoły to tym samym 
uczniowie nie będą uczęszczać do szkoły i wówczas ona sama się zlikwiduje.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zamysł jest taki, aby powstała tam 
szkoła dla najbardziej uzdolnionych uczniów. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że problem szkół jest bardzo skomplikowany i dlatego 
uważa, że powiat powinien podjąć takie kroki, aby mieć kontrolę nad  tym, co się może stać.  
 
Radny Jan Gładkow zapytał, dlaczego w planie przedsięwzięć naprawczych w poz. 1.2. - 
zmniejszenie wynagrodzenia kierownictwa - jest podana kwota 10 000 złotych. Czy podana 
kwota wynika z likwidacji etatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że  oszczędność w poz. 1.2. – dot. 
zmniejszenia  wynagrodzenia Wicestarosty, Sekretarza oraz  Skarbnika, natomiast  poz. 1.1 – 
likwidacja etatów – przedstawia oszczędność z tytułu likwidacji stanowiska Etatowego 
Członka Zarządu w kwocie 100 000 złotych. 
 
Radny Adam Nycz wracając do tematu szkół powiedział, że nie można udawać, że koszty 
subwencji oświatowej zapewniają koszty rzeczywiste.  
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że plan przedsięwzięć naprawczych zakłada  połączenie 
ZSP nr 1 z ZSP nr 2 w Chojnie. W związku z powyższym zapytał, o jaką naprawę chodzi  
i gdzie tu są oszczędności finansowe. Radny dodał, że połączenie szkół w Chojnie spowoduje, 
że dzieci wybiorą szkoły w Szczecinie. Bolesław Paulski powiedział, że chciałby usłyszeć 
argumenty, które mówią, że takie działanie ma sens, bo na dzień dzisiejszy ma tylko takie 
argumenty, że jest to preludium do uchwały o samolikwidacji powiatu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w rezultacie każde działanie czy to  
w szkolnictwie czy w służbie zdrowia narusza stan zastany, pewne przyzwyczajenia a co za 
tym idzie pojawiają się protesty. Jeżeli chodzi pomysł połączenia ZSP nr 1 i ZSP nr 2  
to on się zrodził z następujących przemyśleń m.in. poprawa warunków nauczania w ZSP nr 2, 
w szczególności dla klas technikum. Jeżeli chodzi o oszczędności finansowe z połączenia 
szkół to będzie to oszczędność, ponieważ będzie zatrudniony jeden dyrektor, jeden zastępca 
oraz jedna kadrowa.  
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, co będzie w sytuacji, kiedy młodzież wybierze szkoły  
w Szczecinie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli faktycznie przyjdzie powiatowi 
zlikwidować szkołę w Mieszkowicach, to i tak wiadomo, że nie wszystkie dzieci pójdą do 
szkół w Szczecinie czy w Dębnie, również  przeniosą się do szkoły w Chojnie. Starosta dodał, 
że w szkołach należy również przeprowadzać remonty, aby poprawić warunki nauczania i aby 
móc utrzymać pewne standardy w porównaniu z innymi szkołami np. na terenie Szczecina.  
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że obie szkoły w Chojnie wystąpiły do organu 
założycielskiego z wnioskiem o  utworzenie klasy o profilu technik-informatyk. Najpierw  
z taki wnioskiem wystąpiło liceum później szkoła zawodowa. Nikt nie zrobił rozpoznania jak 
do tej pory wyglądało szkolenie informatyków zarówno w jednej i drugiej szkole. Powiat 
wyraził zgodę na jej utworzenie kierunku – technik-informatyk w szkole zawodowej,  
w której pomieszczenia nie są dostatecznie przygotowane. Radny dodał, że nie rozumienie 
takiego postępowania.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu podjął taką decyzję, 
dlatego, ponieważ dyrektor liceum mówił o tym, że w strukturze szkoły nie powinno być klas 
technicznych. Jeżeli chodzi o pomysł łączenia szkół w Chojnie to Rada Powiatu ostatecznie 
zadecyduje we wrześniu czy poprze stanowisko Zarządu w tej sprawie. Starosta dodał,  
że obowiązkiem jest mieć na uwadze całą sieć szkolnictwa na terenie powiatu, a nie tylko 
wybrane miejsca. Wojciech Konarski zaznaczył, że powiat jest gotowy odstąpić od łączenia 
szkół w Chojnie, jeżeli Gmina Chojna podejmie decyzję o przejęciu dróg powiatowych  
na swoim terenie. Dałoby  to możliwość przeznaczenia środków pieniężnych na 
przeprowadzeniu remontów w ZSP nr 2 w Chojnie, zamiast na utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie Gminy Trzeba się zastanowić nad tym, czy propozycja wypływająca od Gminy jest 
rzetelna i przemyślana, czy jedynie stanowi działanie medialne. W prasie pojawiają się 
informacje od Gminy Chojna o chęci współpracy z powiatem, który być można nawet nie 
zechce się nad nią pochylić. Zostaną do p. Burmistrza skierowane konkretne propozycje  
i wówczas dopiero się okaże na ile Gmina jest skora do pomocy. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że zauważył pewną sprzeczność w działaniach. Środki, które 
należy ponieść na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna są zdecydowanie 
wyższe od tych, jakie należałoby włożyć w remont szkół. Radny dodał, że zastanawia się nad 
tym, jaki jest inny interes Gminy poza społecznym w tym, aby utrzymywać czyjąś własność. 
 
Radny Bolesław Paulski zaznaczył, że propozycja powinna być partnerska. Pozytywnym 
zjawiskiem była tradycja łączonych szkół, gdzie klasy gimnazjalne pozostawały  
i kontynuowały edukację w klasie licealnej. Dodał, że należy zdawać sobie sprawę z faktu,  
że licea traktowane są elitarnie w stosunku do szkół zawodowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dyrekcja szkoły już w tej chwili 
argumentuje przyszły niski nabór uczniów do szkoły poczynaniami Zarządu Powiatu. Lecz 
pytanie jest zasadnicze, co szkoła zrobiła, aby powiększyć ten nabór. Rzeczywistość jest taka, 
jaka jest. Jest coraz mniej młodzieży przy naborach i musi to mieć swoje odzwierciedlenie  
w planach szkół. Powiatowi zależy na podnoszenia stanu technicznego szkół, aby zachęcić 
młodzież do nauki w nich. Starosta dodał, że analizowana była propozycja połączenia 
prowadzenia finansów i rozliczeń oraz administracji wszystkich szkół razem, lecz uznano 
pomysł za generujący koszty.  
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Ad. 6. 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  
na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 4/VII) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, w/w projekt uchwały jest propozycją 
stworzenia przedsiębiorstwa, które działałoby jak prywatne przedsiębiorstwo drogowe dając 
nowe miejsca pracy na nieruchomościach i sprzęcie po zlikwidowanym PZD. Dzierżawa 
obejmowałaby trzy nieruchomości, na których znajdował się Powiatowy Zarząd Dróg  
w Gryfinie z siedzibą w Baniach. Potencjalny chętny będzie musiał stanąć do ogłoszonego 
przetargu. Starosta dodał, że należy podjąć próbę wydzierżawienia nieruchomości w Baniach 
przed podjęciem czynności związanych z ich sprzedażą.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą  
o przedstawianie w planie przedsięwzięć kwot, takich, które miałyby jakieś odzwierciedlenie 
w przedkładanej kalkulacji i wynikały z konkretnych wyliczeń. Zasugerował także, że sprzęt 
po PZD ze względu na charakter pracy, w jakim jest wykorzystywany bardzo często szybko 
ulega zniszczeniu i może się okazać, że po kilkuletnim okresie dzierżawy nie będzie już czego 
sprzedać. Przewodniczący dodał, że jego zdaniem, jeżeli nie pojawi się pomysł założenia 
spółki pracowniczej to pomysł dzierżawienia chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dopóki nie zostanie ogłoszona 
propozycja oficjalnie to nie dowiemy się o skali zainteresowania pomysłem.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, dlaczego stawiane jest ograniczenie dot. 
charakteru prowadzonej działalności na nieruchomościach przeznaczonych pod dzierżawę. 
Rafał Mucha zapytał również o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jakie 
rodzaje działalności można byłoby w tym miejscu prowadzić, ponieważ być może warto 
byłoby zastanowić się nad rozszerzeniem oferty dla potencjalnych nabywców. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że do końca roku obowiązuje przepis mówiący o tym,  
że stacje paliwowe garażowe muszą być zmodernizowane i zadaszone, a od przyszłego roku 
będą wymagane pozwolenia. W związku z tym należy spróbować sprzedać potencjalnym 
chętnym ten teren pod stację paliw. 
  
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że jedna z działek znajduje się w bardzo dobrym 
położeniu ze względu na bliskość trasy S3 i są firmy budowlane zainteresowane dzierżawą 
tego terenu. Istnieje jednak konkurencja i wcale nie ma gwarancji otrzymania atrakcyjnej 
ceny. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że brak jest informacji o stawce za 1 m2 
dzierżawy działki w związku z czym nie wiadomo, jakie środki finansowe z tego tytułu 
powiat mógłby otrzymać.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w jednej z gmin kwota miesięczna  
za dzierżawę gruntu pod stację paliw wynosi 57 000 zł brutto. 
 
Radny Piotr Waydyk zapytał, co stanie się ze sprzętem po likwidowanym PZD w Gryfinie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że sprzęt biurowy(m.in. komputery, 
drukarki, meble),  będzie rozdysponowany na potrzeby jednostek powiatu.  Dwa samochody 
zostaną przekazane na potrzeby szkół, a pozostały sprzęt (ciągniki, piaskarki, kosiarki, 
rozdrabniarki), który początkowo miał być wydzierżawiany, być może zostanie sprzedany po 
uzyskaniu wyceny. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie Komisji opuściła Główna Księgowa Starostwa Powiatowego Janina Niwa. 
 
Ad. 3  
Zapoznanie się z sytuacją finansową zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że planowane jest na kolejne 
posiedzenie komisji omawianie kondycji zakładów opieki zdrowotnej w związku  
z przygotowywanymi projektami uchwał Rady Powiatu. W celu zapoznania się z sytuacją 
finansową placówek zostały powielone materiały dla wszystkich członków komisji. Z opinii 
biegłego rewidenta wynika, że sprawozdania finansowe przygotowane były bez zastrzeżeń.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że powiedział, że z opinii biegłego rewidenta wynika,  
że dokumentacja finansowa we wszystkich ZOZ-ach była robiona prawidłowo. Opinie  
n/t zadłużenia tych placówek nie wnoszą nic nowego. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że rola biegłych sprowadza się do tego, 
aby zweryfikować czy sprawozdawczość jest prowadzona zgodnie z zapisami stosownych 
ustaw. 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi zakładów opieki zdrowotnej, mając 
na względzie to, że temat ten będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu.  
 
Ad. 5 
Ocena wykonania budżetu za 2006 rok. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że kwota dług Powiatu Gryfińskiego  
na koniec roku 2006 wyniosła ponad 15 000 000 złotych, a nie tak jak to zostało podane  
w sprawozdaniu do RIO ponad 9 000 000 złotych. Różnica wynika z tego, że do kwoty długu 
nie zostały doliczone obligacje. W/w błąd został już sprostowany w RIO w Szczecinie.  
 

Komisja wydała pozytywną opinię do wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 r. 
 
Ad. 6 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 rok oraz udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 3/VII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zgłoszenia kandydata  
na członka Rady Gospodarki Wodnej Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  
na okres 2007-2011 (druk nr 2/VII). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu zgłasza jako 
kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  
na okres 2007-2011 radnego Ryszarda Laskę. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
w treści zgłaszając radnego Ryszarda Laskę. 

 
Ad. 5 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że w związku z pismem, które 
wpłynęło do Starostwa Powiatowe od pracowników PZD odnośnie różnego rodzaju 
nieprawidłowości, jakie miały miejsce przy wykonywaniu remontów drogowych, sprawa  
została skierowana do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, celem zbadania. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, kiedy nastąpi ostateczne przekazanie dokumentów 
po byłym Dyrektorze PZD w Baniach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dokumenty zostaną przekazane 
pod koniec tygodnia Wydziałowi Zarządzania Drogami, który powstał w ramach likwidacji 
PZD. Starosta powiedział również, że Rada Społeczna SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie  postanowiła, że należy zbadać proces prywatyzacji i restrukturyzacji Szpitala. 
Starosta dodał, że zostanie powołana Komisja do zbadania procesu restrukturyzacji  
i w zależności od wyników jej prac będą podejmowane kolejne działania w tym zakresie.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, co było przyczyną, że Zarząd Powiatu zajął  
się sprawą dotyczącą sytuacji zaistniałej w NRDD „Agatos” w Gardnie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że z zapytaniem, jakie kroki 
należałoby podjąć w tej sprawie zwróciła się do Zarządu była Dyrektor PCPR w Gryfinie 
Pani Urszula Kwietniewska – Łacny. Starosta dodał, że odbyło się spotkanie, na którym był 
obecny Prokurator  oraz Wicestarosta Jerzy Miler w celu ustalenia kolejnych działań. Jeżeli  
koniecznym byłoby zlikwidowanie NRDD „Agatos” w Gardnie wówczas w tej sprawie 
należałoby wystąpić do  Wojewody Zachodniopomorskiego. Wojciech Konarski powiedział, 
że po kolejnym wysłuchaniu opinii biegłego, Zarząd ostatecznie podjął decyzje, że nie widzi 
podstaw do zerwania umowy z NRDD „Agatos” w Gardnie, z racji tego, że po pierwsze 
dziecko przebywa już w innej placówce, a pod drugie zeznania nie wskazują czy takie 
wydarzenie faktycznie miało miejsce. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał czy ta osoba w dalszym ciągu jest zatrudniona w NRDD 
„Agatos”  w Gardnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak. Dalej jest pracownikiem tejże 
placówki z tym, że jest odsunięta od zarządzania. Starosta dodał, że w Rodzinnym Domu 
Dziecka odbywają się  częste wizytacje prowadzone przez Wicestarostę oraz Dyrektora PCPR 
w Gryfinie. 
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Przewodniczący Rafał Mucha  zapytał, czego dotyczyły uwagi i zastrzeżenia do 
planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe 
realizowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad Odrą. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pojawiły się nieprawidłowości 
odnośnie braku precyzyjności, co do nazwy tego przedsięwzięcia i tego, co ma być w fabryce 
spalane. Są to główne powody wniesienia uwag i zastrzeżeń do ww. przedsięwzięcia. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha poprosił o podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę 
Dyrektorowi PZD w Baniach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że bezpośrednio było to związane  
z likwidacją zakładu pracy. Dyrektor otrzymał propozycję pracy, ale jej nie przyjął w związku 
z czym należało wypowiedzieć umowę.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że otrzymał kopię pisma, w którym wzywa się 
powiat do usunięcia niezgodności z prawem powstałej  w związku z przekazaniem przez Radę 
Powiatu w drodze darowizny dwóch ZOL-i Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że każdy mieszkaniec powiatu ma 
prawo wezwać Radę Powiatu do usunięcia nieprawidłowości, jeżeli stwierdzi, że uchwała 
narusza jego interes. Takie prawo miała również Dyrektor SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Pani Dorota Rydzewska – Sirant uważając,  
że uchwała narusza jej interesy. Skarga ta została także złożona u Wojewody 
Zachodniopomorskiego, który ma prawo tę uchwałę uchylić. W związku z tym, jeżeli 
Wojewoda stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa w tym zakresie to na pewno to uczyni.  
W chwili obecnej jest przygotowywane pismo do Wojewody zwierające stanowisko Zarządu 
Powiatu w tej sprawie. Treść tego pisma Radni otrzymają na sesji Rady Powiatu w dniu  
27 kwietnia b.r. 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 
 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji Budżetowej 

                        Rafał Mucha 


