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PROTOKÓŁ nr 17/08 
POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

z dnia 19.05.2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 16.35. W posiedzeniu udział 
wzięło 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także: Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfnie Roman Michalski oraz  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Waydyk. 
Porządek obrad  (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokół nr 16/08  
z dnia 22.04.2008 r. został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie 
stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XIX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie, aktualny stan i perspektywy sprzedaży oraz przekształcenia własnościowe  
na mieniu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego  

lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt 
dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych (druk nr 2/XIX). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że w powyższym projekcie uchwały treść zapisów ujętych do § 4 
włącznie nie uległa zmianie, natomiast zmianie uległ § 5. W poprzedniej wersji projektu 
proponowane było zwalnianie procentowe rodziców z opłat przekraczających kryteria 
dochodowe, począwszy od 95% i co 5% w zależności od tego, jak wzrastał dochód rodzica, 
bądź opiekuna. Zawarty w § 5 powyższego projektu wzór matematyczny powoduje 
zwalnianie z opłat nie w sposób skokowy, lecz w płynny. Jeżeli dochód rodzica wzrasta  
o jakąkolwiek stawkę np. o 1,00 zł ta odpłatność również wzrasta np. o 1%, o 2% itp. Dodała, 
że w przypadku kiedy dochód rodzica przekracza ośmiokrotność  jego kryterium dochodowe 
to wtedy rodzic wchodzi w pełną odpłatność i ponosi wszystkie koszta związane z pobytem 
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
 

Na posiedzenie przybył Przewodniczący Rady Powiatu  w Gryfinie Roman Michalski. 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka kontynuując powiedziała, że w przypadku częściowego zwolnienia z opłat za pobyt 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynika odpłatność poniżej 1% to ustala  
się ją w wysokości 1% miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce. Natomiast  
w przypadku częściowego zwolnienia z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej wynika 
odpłatność poniżej 5 %, to ustala się ją w wysokości 5% miesięcznej pomocy przysługującej 
rodzinom zastępczym. Dodała, że po przeprowadzonych konsultacjach, radca prawny nie 
stwierdził żadnych przeciwwskazań do tego, aby odpłatność obliczać według określonego 
wzoru. Ponadto dodała, że jednym minusem powyższego może być fakt, iż w wydawanej 
decyzji należałoby rodzicowi, który tą odpłatność miałby ponosić, przedstawić wzór 
matematyczny wraz  z uzasadnieniem, który nie dla każdego może być zrozumiały. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Domu Dziecka  
w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę 
Opiekuńczo -Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 3/XIX). 

 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, jakie aspekty przemawiają za połączeniem Domu Dziecka 
w Trzcińsku-Zdroju i Domu Dziecka w Chojnie w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że przemawia za tym wiele aspektów. Po pierwsze lepsze 
funkcjonowanie dotychczasowych w/w Domów Dziecka i zapewnienie lepszej opieki 
wychowawczej dzieciom. Ponadto placówka będzie pełniła funkcję socjalizacyjną  
w powstałej grupie usamodzielnienia na I piętrze budynku internatu ZSP Nr 2  w Chojnie 
oraz będzie pełniła funkcję integracyjno-terapeutyczną w mieszkaniu chronionym w Chojnie  
i filia Domu Dziecka w Chwarstnicy. Poinformowała, że istnieje zamiar, aby najmłodsi 
wychowankowie przebywali w filii Domu Dziecka w Chwastnicy, w średnim wieku  
w dotychczasowym Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, 
natomiast wychowankowie powyżej 15 roku życia przebywający w grupie usamodzielnienia, 
i wychowankowie opuszczający placówkę, którym Gmina nie zapewniła mieszkania, będą 
przebywać w mieszkaniu chronionym w Chojnie. Część gminom podoba się pomysł 
utworzenia mieszkań chronionych, ponieważ nie zawsze gmina może zapewnić od razu 
mieszkanie osobom, które opuściły dom dziecka. Dlatego też gmina wyraża chęć 
finansowania pobytu dzieci ze swojej gminy w takim mieszkaniu chronionym do czasu 
oczekiwania na mieszkanie. Dodała, że  w/w placówki będą znajdowały się pod jednym 
kierownictwem, w ujednoliconym systemie. Ponadto wymogiem dochodzenia do standardów 
stanowi zatrudnienie pedagoga, psychologa, który na dzień dzisiejszy nie jest zatrudniony,  
ale po zmianie będzie, ponieważ zatrudnienie jego dotychczas w każdej placówce wydawało 
się nieekonomiczne. Poinformowała, że kolejnym aspektem przemawiającym za utworzeniem 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej jest problem z posiłkami w Domu 
Dziecka w Chojnie. Dotychczas dzieci śniadania i kolacje przygotowywały sobie same, 
natomiast obiady spożywali w sąsiadującym budynku SOSW w Chojnie. Jednak z racji tego, 
że SOSW jest placówką szkolną, na okres wakacyjny kuchnia placówki nie prosperuje,  
a zatrudnienie dodatkowych osób spowoduje obciążenie finansowe Domu Dziecka  
w Chojnie. Dodała, że jej zdaniem dom dziecka powinien mieć swoją kuchnie ze względu na 
różnego rodzaju święta, uroczystości okolicznościowe. Odnosząc się do powyższego 
powiedziała, że Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju ma własną kuchnię i dodała,  
że kierownictwo tejże placówki jest wstanie zwiększyć o 1 osobę personel w kuchni celem 
dostarczania również posiłków wychowankom z Domu Dziecka w Chojnie.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, kto sprawuje funkcję Dyrektora  
w/w placówkach. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że obecnie obydwoma placówkami kieruje Dyrektor Domu Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju wraz z powołanym zastępcą Panią Różą Kozioł. Dodała, że fizycznie 
wygląda to w ten sposób, że Dyrektor do południa sprawuje obowiązki w Domu Dziecka  
w Chojnie, po południu w Trzcińsku-Zdrój, natomiast w tym czasie zastępca w przeciwnych 
miejscach. Dodała, że Dyrektor Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju przymierza  
się do odejścia na emeryturę, jednak na naszą prośbę obowiązki Dyrektora będzie sprawować 
do końca roku, celem wprowadzenia i przekazania przedmiotowej wiedzy pracownikom 
Domu Dziecka w Chojnie oraz swojemu zastępcy. Dodała, że planowane jest aby Dyrektor 
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Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej rezydował w jednym z domów, 
natomiast jego zastępca w drugim.  Odnosząc się do sytuacji finansowej powiedziała,  
że po wprowadzonej zmianie na budżet nowo powstałej placówki będzie się składać suma 
dotychczasowych budżetów placówek. Dodała, że na dzień dzisiejszy koszt utrzymania 
wychowanka w Domu Dziecka w Chojnie jest większy w porównaniu z kosztem utrzymania 
dziecka w placówce w Trzcińsku-Zdrój.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, ile wychowanków będzie liczyła Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że obecnie 45 wychowanków przebywa w Domu Dziecka  
w Trzcińsku-Zdrój, 38 w Domu Dziecka w Chojnie, 10 w filii Domu Dziecka w Chwastnicy 
oraz 16 dzieci przebywa w placówkach poza obrębem Powiatu Gryfińskiego. Dodała,  
że obecnie 4 dzieci będzie zabrana z Domu Dziecka w Mielnie, ze względu na zbyt wysoki 
koszt utrzymania tj. 3600,00 zł, który dwukrotnie przewyższa miesięczny koszt utrzymania 
wychowanka w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdrój. Odnosząc się do rodzin zastępczych 
poinformowała, że obecnie trzy rodziny uczestniczą w szkoleniach przygotowujących  
do sprawowania opieki nad dziećmi w strukturze rodziny zastępczej. Ponadto dodała,  
że te trzy rodziny stworzyłyby rodziny zawodowe i wzięły do siebie po 6 dzieci, jednak  
ze względu na warunki mieszkaniowe jest to niemożliwe.  
 

Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka kontynuując powiedziała, że zgodnie z polskim prawem ustawodawczym rodzinom 
zastępczym mieszkającym poza granicami kraju nie przysługuje korzystanie ze świadczeń 
pomocy społecznej.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że warto byłoby się zainteresować powyższą 
sprawą, ponieważ dla rodzin zastępczych np. z terenu Powiatu Gryfińskiego szukających 
mieszkania możliwość zakupu mieszkania w przygranicznych miejscowościach stanowiłoby 
jakąś szansę, ze względu nawet na tańszy jego zakup. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora i Zastępcy 
dla obecnie sprawujących tą funkcję w w/w placówce w Trzcińsku-Zdrój i  w Chojnie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że Pani sprawująca dotychczasowo funkcję Dyrektora Domu 
Dziecka w Chojnie jest Dyrektorem Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdrój, natomiast Zarząd 
Powiatu podejmie decyzję co do powołania osoby na stanowisko Dyrektora Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie powiatu  

na 2008 rok (druk nr 7/XIX).  
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła szczegółowo pochodzenie środków 
zwiększających i zmniejszających dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego według 
klasyfikacji budżetowej (według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008). 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, na jaki cel ma zostać przeznaczona kwota o którą 
wnioskował Komendant Powiatowej Policji w Gryfinie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że Komendant Powiatowej Policji   
w Gryfinie wnioskował do Zarządu Powiatu o zwiększenie środków z rezerwy ogólnej planu 
wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 
75405 – Komendy powiatowe policji o kwotę 1.400,00 zł przekazana na Fundusz Wsparcia 
Policji z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk map sztabowych Powiatu Gryfińskiego. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na 2008 rok (druk nr 8/XIX). 

 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że aktualizacja planu przychodów  
i wydatków w/w Funduszu jest niezbędna w związku z doprowadzeniem kwot planowanych  
do rzeczywistych, wykazanych w sprawozdawczości budżetowej, ponieważ plan pierwotnie 
został sporządzony w wielkościach prognozowanych. Dodała, że stan funduszu na początek 
roku musi zostać zwiększony o kwotę w wysokości 200.439,00 zł. Ponadto dodała,  
że w przedłożonym materiale poglądowym przez Geodetę Powiatowego został przewidziany 
zakres wydatków w ramach kwot zaplanowanych w projekcie PFGZGiK na rok 2008. 
Najwyższa kwota po stronie wydatków w wysokości 540.000,00 zł została zabezpieczona  
na wynagrodzenia pracowników obsługujących PZGiK wraz z pochodnymi.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2008 r. (druk nr 9/XIX). 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek. 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że po ostatecznych rozliczeniach kwot 
dotacji celem ustalenia stanu środków obrotowych na koniec roku zgodnego  
ze sprawozdaniami budżetowymi występuje konieczność zwiększenia środków finansowych 
na początek roku o kwotę 85.130,00 zł, które w 80.532,00 zł zostaną przeznaczone  
na realizowane zadanie pn. „Termomodernizacja jednostki powiatowej – Dom Dziecka  
w Trzcińsku-Zdroju w zakresie: docieplenie przegród zewnętrznych, docieplenie poddasza 
wraz  z wymianą pokrycia, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji cieplnej 
wewnętrznej”. Dodała, że kwota w wysokości 739,00 zł wystąpi w w/w planie po stronie 
zobowiązań za 2007 r. stanowiąc odsetki od środków pieniężnych na rzecz budżetu powiatu, 
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kwota w wysokości 3800,00 zł stanowi stan środków planowanych na zakończenie roku 
2008.  

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się do poruszanej sprawy odnośnie możliwości 
transferowania środków pochodzących z pomocy społecznej dla rodzin zastępczych chcących 
mieszkać poza granicami kraju powiedział, że ustawa o pomocy społecznej zabrania takich 
działań w przeciwieństwie do prawa unijnego. Dodał, że jego zdaniem stworzenie  takich 
możliwość rodzinom zastępczym zabezpieczyłaby i rozwiązałaby w pewnym stopniu 
problemy mieszkaniowe. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na dzień dzisiejszy ma zbyt małą 
wiedzę, aby móc udzielić odpowiedzi wobec powyższego oraz dodał, że rozezna  
się w sytuacji.  
 
Członkowie Komisji Gospodarki, zwrócili się do Zarządu Powiatu z zapytaniem o możliwość 
podjęcia działań (za pośrednictwem posła, lub klubu poselskiego) dot. wszczęcia inicjatywy 

ustawodawczej w celu zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
– art. 5 ust. 1. Powyższe działania mają na celu stworzenie m.in. rodzinom zastępczym  

z terenu Powiatu Gryfińskiego warunków do tego, aby mieszkając poza granicami kraju  
np. w przygranicznych miejscowościach powiatu, ze względu na tańszy koszt zakupu 

nieruchomości, mogły korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
 i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odstąpienia od odwołania 

darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy 
Trzcińsko-Zdrój (druk nr 4/XIX). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w celu polubownego rozstrzygnięcia 
wszelkich kwestii związanych ze stanem dotyczącym odwołania darowizny została zawarta 
ugoda pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie odstąpienia przez 
Powiat od odwołania darowizny działki oznaczonej nr 209/7, położonej w obrębie 2, miasta 
Trzcińsko-Zdrój, w zamian za przekazanie środków finansowych mających na celu poprawę 
stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych pozamiejskich tj. drogę powiatową 
pomiędzy Trzcińskiem – Zdrój a Dębnem,  w wysokości 104 600,00zł. Ponadto dodał,  
że założeniem jest poprawienia z roku na rok sytuacji na drogach powiatowych Powiatu 
Gryfińskiego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(druk nr 5/XIX). 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że 3 lata temu w ZSP Nr 1 w Chojnie zostało wynajęte 
pomieszczenie z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego przez NZOZ 
„ORTOS”. Powyższy projekt uchwały odnosi się do wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy na okres 5 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z tym że wymagana jest 
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w tym zakresie zgoda rady powiatu. Dodała, że w ramach prowadzonej działalności 
stomatologicznej NZOZ „ORTOS” obejmują bezpłatną opieką stomatologiczną młodzież  
i pracowników szkoły. Jest podmiotem rzetelnym i wypłacalnym, który nie zalega  
z płatnościami. Lucyna Zawierucha poinformowała, że w/w podmiot płaci za wynajmowanie 
tego pomieszczenia 15,00 zł/m2.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XIX). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy projekt uchwały stanowi 
kontynuację wcześniej podjętej uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16. Dodał, że Rada 
Miejska w Gryfinie podjęła już uchwałę w przedmiotowym zakresie celem uruchomienia 
możliwości dalszej procedury tj. zawarcie aktu notarialnego i z tego też powodu powyższy 
projekt uchwały znalazł się w porządku obrad posiedzenia XIX sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie. Dodał, że w akcie notarialnym zostanie zawarty zapis mówiący o tym,  
że nieruchomość została Gminie Gryfino przekazana w drodze darowizny tylko do czasu 
prowadzenia przez nią zadania. Dodał, że w ZSP Nr 1 w Gryfinie ma powstać klasa 
gimnazjalna  o profilu sportowym ukierunkowana generalnie na piłkę ręczną.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, jaka jest wartość przekazywanej w drodze 
darowizny nieruchomości. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, na dzień dzisiejszy nie jest znana jeszcze wartość tejże 
nieruchomości. Rzeczoznawca musi wycenić aktualną wartość nieruchomości, takie działania 
zostaną jeszcze dokonane przed podpisaniem aktu notarialnego. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy Radni zostaną powiadomieni o tym, na jakim 
poziomie została wyceniona nieruchomość. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała twierdząco.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.5Aktualny stan i perspektywy sprzedaży oraz przekształcenia własnościowe  

na  mieniu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że członkowie komisji otrzymali w formie 
pisemnej informację nt.: „Aktualnego stanu i perspektyw sprzedaży oraz przekształceń 
własnościowych na mieniu Powiatu Gryfińskiego”, stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego 
protokołu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że oprócz wyszczególnionych  
w powyższym załączniku przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości planowana jest  
w perspektywie czasu sprzedaż nieruchomości zabudowanej, na której znajduje się Poradnia 
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Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8. Dodał, że nieruchomość 
ta powinna zostać sprzedana Gminie Gryfino na zasadzie wykupu z uwagi na to, że w planie 
zagospodarowania przestrzennego budynek jest do wyburzenia, w przyszłości na tym terenie 
ma powstać droga. Ponadto na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa tj. przekazanie w trwały 
zarząd niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gryfinie celem utworzenia placówki 
Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej oraz  wydzielenie cześć nieruchomości na której 
zlokalizowany jest ZSP w Mieszkowicach i dokonanie zamiany z Gminą Miszkowice terenu 
pod boiskiem sportowym na równowartość terenu działki należącej do powiatu  i tam 
uruchomienie częściowej sprzedaży.  
 

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha  powiedziała, że Powiat Gryfiński w zasobie nieruchomości posiada najwięcej 
nieruchomości drogowych. Na chwilę obecną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
jest 4 – które zostały wymienione w zał. nr 3. Pozostałe nieruchomości są wykorzystywane 
przez Starostwo Powiatowe (np. budynki administracyjne) oraz organizacje pozarządowe 
prowadzące Domy Pomocy Społecznej na zasadzie umów użyczenia.  
 

Na posiedzenie przybył Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy nieruchomość niezabudowana w Daleszewie 
została wystawiona do sprzedaży  w całości. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha  odpowiedziała twierdząco. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, na jakim etapie Powiat jest w związku z zakupem 
pomieszczeń od Banku PKO BP S.A. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha  odpowiedziała, że na ten czas trwają oczekiwania na odpowiedź z w/w Banku, 
w związku z pismem, w którym informują, że do końca czerwca zakończą się prace 
projektowe.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, na jakim etapie są prace odnośnie wykonania 
parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że obecnie wykonywały jest projekt 
techniczny i zostało wycięte drzewo.  
 

Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
  
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że Przewodniczący Rady skierował  
do wszystkich radnych do zapoznania pismo – uchwałę, w której Rada Społeczna SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo Leczniczy w Gryfinie zwraca się do Rady 
Powiatu  o rozważenie zasadności przydzielenia pomieszczeń po byłym OIOM dla Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie.. 
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Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy Kuratorium Oświaty wydało opinię dot. połączenia 
ZSP Nr 1 i 2 w Chojnie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że osobiście  tej opinii nie widział. 
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, że chciałby się dowiedzieć, czy jest ta opinia,  
czy jej nie ma, ponieważ czytał artykuł w gazecie, w którym Rzecznik Kuratorium Oświaty, 
wypowiadała się w ten sposób, jakby ta opinia została  wydana. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że on jej nie widział, ale z tego  
co wie,  to ta opinia jest pozytywna. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy jest ona w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że w Wydziale Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy od ostatniej sesji Rady Powiatu były prowadzone 
rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że Starostwa udał się z wizytą  
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dodał, że porozumienie na początku czerwca 
zostanie podpisane. W dniu dzisiejszym porozumienie zostało przez niego oraz przez  
Starostę zaparafowane. 
 

Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek oraz  Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że jego zdaniem powinien ukazać się w lokalnej prasie 
artykuł, który w sposób pozytywny promowałby  ZSP w Mieszkowicach a tym samym 
rozwiałby pewne obawy młodzieży co do wyboru szkoły. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pomysł jest zasadny dodał, że w tym 
celu zostały również przekazane środki na promocję w/w szkoły. Dodał, że w przyszły wtorek 
Wicestarosta Gryfiński uda się na spotkanie rodziców uczniów ZSP  Mieszkowicach.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o na jakiej zasadzie funkcjonuje Szpital  
i jak przebiega faza rejestracji.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Szpital cały czas  funkcjonuje jako 
publiczny zakład opieki zdrowotnej. Spółka została zarejestrowana w KRS. Starosta dodał,  
że kolejnym krokiem było złożenie stosownej dokumentacji  Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu celem możliwości zarejestrowania powyższego zakładu w rejestrze 
zakładów opieki zdrowotnej, dzięki któremu możliwe będzie przejecie cesji kontraktu z NFZ. 
Odnosząc się do sytuacji finansowej Szpitala powiedział, że wykazał on w styczniu stratę  
w wysokości 170.000,00 zł, w lutym - 100.000,00 zł, na którą w styczniu miały wpływ 
nadlimity. Środki jakie Powiat przekazał Szpitalowi w części zostały przeznaczone na zaległe 
„13” dla pracowników, na zwiększenie kontraktów lekarzy oraz personelu. Poinformował,  
że 80% dochodów Szpitala pokrywają wynagrodzenia. Dodał, że planowane jest również 
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utworzenie przy pomieszczeniach internatu ZSP Nr 2  w Chojnie placówki opieki zdrowotnej, 
w której przyjmowałby chirurg, ginekolog i dermatolog, i najprawdopodobniej zostałoby 
utworzone laboratorium. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy w związku z powyższym oddział chirurgiczny 
w dalszym ciągu byłby w Szpitalu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco dodając że ten oddział 
przynosi największy dochód, pomimo ograniczeń 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, jakie zabiegi w rzeczywistości wykonywane  
są na tymże oddziale. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zabiegi bezpośrednio ratujące 
ludzkie życie, czy np. plastyka brzucha. Dodał, że jeżeli na dzień dzisiejszy nie wykonuje  
się na  tym oddziale zabiegów dot. skomplikowanych złamań, nie oznacza wcale że spółka 
nie może rozwijać się w tym kierunku. Poinformował, że w tym roku planowane jest 
rozpoczęcie procedury dot. pozyskania inwestora strategicznego celem uzyskania  
w przyszłości standardów.  Dodał, że zlikwidowanie oddziału chirurgicznego nie rozwiązuje 
wszystkich problemów, ponieważ np. anestezjolodzy, którzy wykonują pracę zarówno  
na oddziale chirurgicznym, jak i na oddziale ginekologiczno-położniczym otrzymywaliby 
takie samo wynagrodzenia, jak w momencie kiedy oddział chirurgii zostałby zlikwidowany. 
Odnosząc się  zawartej umowy na obsługę prawną między SPZZOZ w Gryfinie w Likwidacji, 
a Spółką Komandytową „Sasińscy i Wspólnicy” reprezentującą „Zespół” w sprawie 
przeciwko Skarbowi Państwu o roszczenia finansowe z tytułu niepokrytych przez organ 
tworzący zobowiązań „Zespołu” powstałych do dnia 31.12.1998 r. powiedział, że w/w Spółka 
Komandytowa poczyniła skuteczne działania w wyniku których  w postępowaniu nakazowym 
Sąd I i II instancji  przyznał środki finansowe. Dodał, że od wyroku nie odwołał się 
Wojewoda Zachodniopomorski tylko skierował pismo do Sądu. Pomimo tego, że wyrok jest 
prawomocny nie można nadać klauzuli wykonalności, ponieważ Sąd powinien wyrok 
przesłać do Prokuratorii Generalnej, a to dlatego, iż zgodnie z kompetencjami Wojewoda 
jeżeli chodzi o Skarb Państwa zajmuje się kwotą długu do 1.000.000,00 zł natomiast 
Prokuratora Generalna powyżej tej kwoty. Ponadto dodał, że na dzień dzisiejszy  
nie ma informacji, czy Prokuratoria Generalna odwołała się od wyroku czy też nie. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał o wysokość honorarium dla Spółki Komandytowej 
„Sasińscy i Wspólnicy”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że honorarium w/w Spółki wynosi 
8% od faktycznej kwoty wygranej. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
 
 Przewodniczący Komisji  
 
 Piotr Waydyk 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut  


