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PROTOKÓŁ NR 10/2007 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dnia 29.10.2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 17.15. W posiedzeniu udział 
wzięło 7 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska, po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia Łogin, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński. Głównym punktem posiedzenia 
było uzgodnienie terminu i zakresu kontroli PCPR w Gryfinie i DPS w Trzcińsku-Zdroju oraz 
analiza materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 10 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. (zał. nr 2) 
 
Ad. 4  Analiza i opiniowanie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie -  

wspólnie z Komisją Budżetową. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr VIII/90/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/XII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiana wysokości transz nie wpływa 
na ogólną kwotę zaciąganego kredytu, który nadal jest oszacowany na 19 mln zł. Natomiast 
transze zmieniły się w następujący sposób: w pierwotnej uchwale z 2007r. transze miały 
zacząć się kwotą transz do 3 mln zł, w następnym roku do 10 mln zł. Tak, więc między tymi 
latami następuje przesunięcie wysokości środków, spowodowane podpisanymi 
porozumieniami z wierzycielami oraz prowadzonymi negocjacjami. Negocjacje mają na celu 
obniżenie kwoty odsetek, jak i również różnicy między oprocentowaniem odsetek                 
od zobowiązań, a wysokością oprocentowania kredytu. Różnica ta wynika ze zmiany 
wielkości transz, co jednak nie zmienia wielkości zadłużenia.  
 
Radny Bolesław Paulski zapytał czy byli pracownicy SPZZOZ, którzy nie zrezygnowali      
z części odsetek od zobowiązań i nie podpisali porozumień  do dnia dzisiejszego - tych osób 
jest ponad 100 - zostali ujęci w wysokości transz i kiedy zostaną spłaceni. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że z pracownikami są prowadzone 
rozmowy, a części pracownikom wypłacono już zobowiązania pracownicze  
wraz  z odsetkami. 
 
Radny Bolesław Paulski zaznaczył, iż mogą zgłosić się z roszczeniami osoby, które straciły 
odsetki, podpisując porozumienia o zrzeknięciu się należnych odsetek.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że planuje się do końca marca 
zakończenie wypłat pracownikom pieniędzy im należnych i wówczas po podsumowaniu 
wszystkich rozliczeń, zostanie podjęta decyzja czy osobom, które zrezygnowały z wyższej 
kwoty odsetek, będzie wypłacana różnica. Wypłata tej różnicy byłaby inicjatywą powiatu. 
 



 2

Przewodniczący Rafał Mucha podkreślił, że wyjście powiatu z taką inicjatywą  
jest bezzasadne, gdyż pracownicy dobrowolnie zrzekli się tychże odsetek i doprowadzi             
do lawiny prawnych roszczeń poszkodowanych. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, dlaczego kwota kredytu nie była wykorzystana w całości, 
lecz wypłacono tylko zobowiązania pracownikom, którzy w całości lub częściowo rzekli się 
odsetek, pomijając pracowników, którzy owego porozumienia nie podpisali. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, iż zobowiązania wypłacono pracownikom, 
którzy odpowiedzieli w terminie na pismo Pana Likwidatora SPZZOZ Bandurskiego               
z propozycją rozliczeń oraz umorzenia części odsetek, natomiast z resztą wierzycieli 
prowadzone są negocjacje, które muszą być zakończone, aby można było wypłacić                   
im zobowiązania.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zapytał Skarbnik Powiatu jak zmienią  
się wskaźniki zadłużenia przy zmianie wysokości transz. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że w rozpatrywanym okresie 3 lat 
wskaźniki te nie ulegną znacznej zmianie i nie przekroczą przyjętych wysokości.  
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Radny Sławomir Terebecki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/XII); 
  
Przewodniczący Rafał Mucha poprosił o wyjaśnienie punktu 6 uzasadnienia w/w projektu 
uchwały. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przez sprzedaż mienia, rozumie  
się dwa przetargi w formie aukcji prowadzone w Baniach. Jest to sprzedaż mienia                       
po zlikwidowanej jednostce Powiatowym Zarządzie Dróg w Baniach. Natomiast pod 
określeniem zwrot kary, kryje się zwrot kary przez gminę Chojna na podstawie wyroku sądu 
dotyczącego nielegalnego wycięcia drzew. Nie jest to wyrok ostateczny, lecz transze według 
postanowień sądu miały powrócić do budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, dlaczego przy nadwyżkowym budżecie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie następuje zwiększenie wydatków na tenże 
ośrodek. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, że budżet wcześniej był pomniejszony         
o 160.000 zł, natomiast Dyrektor SOSW w Chojnie nie uwzględniła, że przy wystąpieniu               
z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o dofinansowanie remontów w kwocie 120.000 
zł, ośrodek musi dysponować w budżecie w paragrafie dot. remontów taką samą kwotą, 
dlatego nastąpiła korekta kwot przeznaczonych na tenże ośrodek. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie punktów 8 oraz 9 
uzasadnienia w/w projektu uchwały. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że wszystkie operacje dotyczące Domów 
Pomocy Społecznej wynikają z błędnego rozliczenia dotacji. Po zmniejszeniu przez 
Wojewodę środków na DPS o kwotę 155 400 zł, należało skorygować dotacje we wszystkich 
czterech Domach Pomocy Społecznej. 
 
 Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, z czego wynika zwiększenie planów wydatków 
szkół. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, że wynika to z niedoszacowania 
pierwotnego budżetu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. (druk nr 4/XII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały porządkuje kwoty 
zagwarantowane w uchwale budżetowej, kwoty dotacji przeznaczonych dla poszczególnych 
podmiotów. Projekt tej uchwały obejmuje zmniejszenie dotacji dla DPS w Moryniu z kwoty 
1.894.512 zł na 1.849.326 zł, natomiast dotychczasową dotacje w kwocie 931.743 zł                 
na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zastępuję się kwotą 932.743 zł. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy dotacja związana z Międzyszkolnym Ośrodkiem 
Sportowym wynikła z konkursu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek poinformowała, iż jest to dotacja na wniosek. 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył  Starosta Wojciech Konarski. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

  
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/31/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 
(druk nr 5/XII); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w roku 2007 zostały zagwarantowane 
wydatki uznane za niewygasające z roku poprzedniego, które przeznaczone one zostały             
na konkretne zadania, w związku z tym zmiana proponowana w owym projekcie uchwały 
następuje tylko w zakresie realizowanych zadań. Zmniejszeniu podlega kwota przeznaczona 
na realizację zadania związanego ze zmianą sposobu korzystania z internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, natomiast zwiększona zostaje kwota przeznaczona         
na inwestycje realizowaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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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 w Gryfinie na 2007 r.  
(druk nr 6/XII); 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że w/w projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów funduszu o kwotę 
202.000 zł wynikającego z wpływów z tytułu opłat podmiotów za korzystanie ze środowiska,        
a w szczególności Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie. Uchwała dotyczy 
również zwiększenie środków na termomodernizację jednostki powiatowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 15.000, która to kwota wynika                        
z przeprowadzonego przetargu. Następnie zwiększa się kwotę na poprawę systemów 
odprowadzania ścieków odpadowych z dróg powiatowych o 150.000 zł. W projekcie 
uwzględnia się również wprowadzenie do planu wydatków kwotę 20.000 zł, na demontaż             
i utylizację płyt azbestowych z obiektu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że należy wziąć pod uwagę, że pracę nie 
zostały zakończone i z różnych powodów realizacja tych zadań zostaje przesunięta                     
na przyszły rok tak, więc fundusze będą ujęte w budżecie na przyszły rok. Po uzgodnieniu            
z Gminą Gryfino ustalono, że prace na ul. Mieszka I zostaną rozpoczęte w następnym roku. 
Dokumentacja do realizacji zadań na ul. Mieszka I jest już gotowa, w grudniu rozpoczną się 
procedury przetargowe. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że należy zwrócić uwagę, na to, aby uniknąć kupna działki 
na ul. Mieszka I ze skarpą, która może być kosztowana w zagospodarowaniu.  
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że rozmowy w sprawie przekazania 
dróg powiatowych Gminie Gryfino są daleko posunięte, jednak decyzja zależeć będzie  
od Radnych Miejskich. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2004-2006 r. (druk nr 7/XII);  

 
Po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin przedstawiła zadania gospodarki odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata               
2004-2006 oraz instrumenty prawne zakresu gospodarki odpadami.  
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że pomimo postępów w selekcji odpadów, należałoby 
zwróć uwagę na zwiększenie liczby pojemników na odpady. Radny zasugerował, aby bardziej 
egzekwować Program Usuwania Azbestu, który jest znacznym problem zarówno w naszych 
gminach jak i w całej Polsce. 
 
Po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin wyjaśniła, że istnieje krajowy Program Usuwania Azbestu, który jest wdrażany               
na szczeblach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Gminy mają obowiązek zdawać 



 5

sprawozdania z postępów usuwania azbestu oraz inwentaryzować niebezpieczny materiał. 
Wszelkie uchybienia w tym temacie można zgłaszać do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 
 
Radny Bolesław Paulski zaznaczył, że należy znaleźć odpowiednie fundusze na usuwanie 
azbestu, aby zapobiec powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci z niebezpiecznymi 
materiałami, które biorą się między innymi z nieodpowiednich godzin otwarcie wysypisk. 
 
Po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin powiedziała, że istnieją fundusze zarówno narodowe jak i wojewódzkie, zajmujące  
się problemem azbestu. Następnie podkreśliła, iż problem nielegalnych wysypisk bierze  
się jednak nie z barku funduszy, a raczej z braku świadomości obywateli. 
 
Radny Józef Medyński zaznaczył, iż na Komisji Gospodarki był poruszany temat funduszy 
na specjalne wysypiska umożliwiające składowanie azbestu. Podkreślił też, że był robiony 
gminny spis eternitu. 
 
Radny Adam Nycz zwrócił uwagę, że problem eternitu był poruszany na zebraniach 
Zarządu. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji zadania z zakresu ochrony 
środowiska, wybór firmy na opracowanie dalszej części programu usuwania azbestu                
i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że jest stworzony Powiatowy Program 
Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy Program Ochrony Środowiska, jednak nie są one 
realizowane w gminach. Następnie zapytał, czy istnieje ryzyko, że powiat zostanie obciążony 
odpowiedzialnością za niewykonanie poziomu odzysku surowców wtórnych. Zwrócił się 
także z pytaniem do Starosty czy jest szansa na reaktywację Związku Gmin. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wszelkie opłaty ponosi gmina 
posiadająca wysypisko, która również zobligowana jest zapłacić ewentualnie występujące 
kary za niewłaściwe składowanie odpadów. Powiat wdraża program usuwania azbestu jednak 
za wszelkie niezgodności odpowiedzialność ponosi gmina. Planuje się w listopadzie 
spotkanie informacyjne z przedstawicielami gminy, na którym podkreśli się, jakie 
konsekwencje poniesie gmina oraz mieszkańcy za nie stosowanie programu usuwania 
azbestu. W spotkaniu informacyjnym weźmie udział Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska oraz przedstawiciele związku G12. Związek ten jest związkiem 12 gmin, posiada 
własną strukturę na czele z zarządem. Związek G12 ma wspólne wysypisko śmieci, gdzie 
zwożone się odpady oraz ma wspólny zakład utylizacji śmieci. Należy przedstawić działanie 
oraz strukturę tego związku przedstawicielom naszych gmin, aby mógł powstać podobny 
związek na naszym obszarze. Planuje się także, przeznaczyć pieniądze z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc w powstaniu Związku Gmin. W spotkaniu 
uczestniczyć będzie również przedstawiciel firmy z Myśliborza, która posiada jedno                    
z większych wysypisk śmieci, na którego terenie można by w przyszłości wybudować zakład 
utylizacji śmieci. Także gmina Gryfino oraz gmina Widuchowa ma w planach budowę 
zakładu utylizacyjnego. Należy jednak położyć nacisk na sprawną współpracę gmin w tym 
zakresie, gdyż z powodu braku owej współpracy nie powstał Związek Gmin. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że w spotkaniu informacyjnym powinni 
uczestniczyć również przedstawiciele Powiatu Pyrzyckiego oraz Prezydent Szczecina  
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lub Wiceprezydent Szczecina, który mógłby przedstawić bieżące informacje w zakresie 
tematu odpadów. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podkreślił, że priorytetową sprawą jest 
uświadomienie burmistrzów, jakie konsekwencje grożą w przypadku zaniechania tematu 
gospodarki odpadami. Przy sprawnej współpracy gmin, może uda się utrzymać opłaty          
za składowanie na teraźniejszym poziomie Starosta zaznaczył, że w Gminie Cedynia może 
zostać zamknięte wysypisko śmieci z powodu braku złożenia podania o pozwolenie na jego 
prowadzenie. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że ceny wzrosną na pewno, gdyż nastąpił wzrost 
opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego z 15zł za tonę, na 75 zł za tonę, co średnio 
powoduję wzrost ceny o 10 zł na 1 m3. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał o miejsca składowania zużytych baterii 
 
Po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin powiedziała, że dane na ten temat dostarczone w sprawozdaniach są bardzo ogólne. 
Dana firma dostarcza specjalistyczne pojemniki, które są wypełniane zużytymi bateriami        
a następnie oddawane na wysypiska. 
 
Radny Bolesław Paulski zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały w § 2 należałoby zmienić 
zapis na: wykonanie wniosków ze sprawozdania powierza się Zarządowi Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że jeśli jest to w formie uchwały to z przepisów 
wynika, że wykonanie każdej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska oraz po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Sylwia Łogin. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  

„Pod Dębami” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Dębcach” (druk nr 8/XII); 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że w drodze ogłoszonego konkursu na realizację zadań własnych Powiatu 
Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej zostały wyłonione dwa stowarzyszenia. Pierwsze 
Stowarzyszenie „Pod Dębami” zostało wyłonione na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 
w Dębcach oraz drugie – Stowarzyszenie „Dom z Sercem” na prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Dodała, że oba domy są poznaczone dla osób przewlekle 
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somatycznie chorych, w których odpowiednio wobec powyższego znajduje się 72 i 82 
pensjonariuszy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że oba domy pomocy społecznej mają 
osiągnięte standardy  odnoszące się do zatrudnienia i do świadczonych usług. Przejęcie przez 
stowarzyszenia dwóch domów jest kontynuacją założonej przez powiat koncepcji Programu 
Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego. Poinformował, że Wojewoda 
Zachodniopomorski zmniejszył powiatowi dotację przyznawaną na prowadzenie domów 
pomocy społecznej o łącznej kwocie 380.000 zł., a zwiększył środki na wydatki inwestycyjne. 
Wojciech Konarski powiedział, że z treści zawartych umów oraz podjętych przez powiat 
zobowiązań wynika,  że powiat przekaże  stowarzyszeniom z dniem 1.01.2008 r.  domy 
pomocy społecznej bez żadnych długów celem nie zmieszenia  im od przyszłego roku 
budżetu. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy członkami powyższych stowarzyszeń są tylko 
pracownicy przejmowanych jednostek. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że do stowarzyszenia również należą osoby z zewnątrz. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy kolejność podejmowanych uchwał nie powinna  
być inna tzn. czy nie powinno się rozpocząć całej procedury od likwidacji jednostek,  
a następnie przejęciu przez stowarzyszenie zadania polegającego na prowadzeniu domu 
pomocy społecznej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że kolejność w jakiej projekty uchwał zostały radnym przedłożone  
w materiałach jest właściwa. Wynika to z tego, że gdyby nie została podjęta uchwała 
zlecająca zadanie, podjęcie dwóch pozostałych uchwał przestałoby być zasadne. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że z treści uchwały dot. zlecenia zadania  
nie ma jakiegokolwiek wzmianki o likwidacji danej jednostki, natomiast w uchwale                
dot. likwidacji powołano się na umowę w sprawie zlecenia zadania.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy istnieją  zaktualizowane wyliczenia mówiące  
o tym, jakie korzyści finansowe powiat w przyszłym roku będzie posiadał w związku  
z przejęciem zadania. 
  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że nie stanowi to żadnej różnicy, ponieważ oferta została złożona na 
podstawie obecnego budżetu, jakim dysponuje jednostka tj. na podstawie przyznawanej 
dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego dla mieszkańców przyjętych do placówki przed 
2004 r. - na tzw. starych zasadach  oraz po 2004 r. – na tzw. nowych zasadach,  na których 
koszt składały się środki przekazywane przez daną Gminę, z której pochodził pensjonariusz 
oraz odpłatności w postaci 70% dochodów mieszkańca lub środków przekazywanych przez 
jego rodzinę.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  

„Dom z Sercem” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 9/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działek: 
336/5 położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 10/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działki 
131/1 położonych w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (druk  
nr 12/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 
organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku 
Zdroju (druk nr 13/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 
Pomocy Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki  
nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012 (druk nr 
14/XII). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że dotychczas Rada Powiatu przyjęła dwa lokalne programy pomocy społecznej. 
Pierwszy - Program Pomocy Społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim                 
w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2010” oraz drugi – „Powiatowa strategia rozwiązywania 
problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015”. Dodała, że obecnie 
został przedstawiony Radnym trzeci program, który jest zgodny z założeniami wyżej 
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wymienionych programów. Zawiera on krótką diagnozę społeczną oraz istniejącej 
infrastruktury w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
Ponadto dodała, ze częścią składową tego dokumentu jest również wykaz instytucji 
uczestniczących w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz harmonogram działań 
zmierzających do eliminowania dysfunkcji wychowawczej rodziny oraz tworzenie 
kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem  
m.in. takich działań jak: tworzenie placówek wsparcia dziennego tj. świetlice terapeutyczne, 
środowiskowe, tworzenie zastępczej opieki rodzinnej, budowanie systemów 
wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, przygotowywanie wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego życia. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały 
(przy 4 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

  
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia udziału  

 w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
15/XII). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy projekt uchwały  
dot. nabycia udziału nieruchomości na własność powiatu w celu zagospodarowania 
pomieszczenia budynku i przeniesienia do niego Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
oraz pozostawienia Agencji PKO. Dodał, że zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym 
na zlecenie Banku przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości została 
określona na kwotę 1.242.290 zł. Dodał, że jeżeli chodzi o pozyskanie środków na powyższy 
cel brane są pod uwagę dwa źródła. Pierwsze dot. sfinansowania zakupu ze środków 
pochodzących z Banku Ochrony Środowiska i z kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000 
zł przeznaczonej w większej części na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie oraz w pierwotnej wersji na adaptację pomieszczeń w  internacie 
ZSP Nr 2 w Gryfinie dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu. Drugie  
dot. sfinansowania zakupu w ramach kredytu konsolidacyjnego. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że pozyskanie środków na powyższy cel  
z kredytu konsolidacyjnego byłoby raczej niezgodne z treścią podjętej uchwały. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że źródła finansowania na zakup 
powyższego obiektu zostaną ujęte w odrębnej uchwale. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jego zdaniem źle się stało, że odstąpiono od projektu 
zagospodarowania pustych pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie. Ponadto dodał,  
że powiat dysponuje również pustymi pomieszczeniami w internacie ZSP Nr 2  w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie odstąpiono od zagospodarowania 
i wyremontowania pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie, a  rozstrzygnięcie przetargu 
w/s wyboru wykonawcy zostanie ustalone na marzec przyszłego roku. Dodał, że jednocześnie 
przy prowadzeniu prac remontowych pomieszczeń internatu zostanie odremontowana 
stołówka. Starosta powiedział, że na I piętrze budynku internatu miałoby swoją nową siedzibę 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. 
Odnosząc się do sytuacji pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Chojnie Starosta powiedział,  
że na dzień dzisiejszy wszystkie pomieszczenia są wykorzystane z uwagi na przebywających  
w nim wychowanków Domu Dziecka z Chojny. 
 
Radny Adam Nycz w ramach sprostowania powiedział, ze chodziło mu o I piętro budynku 
administracyjnego, który przez niego umownie nazywany jest internatem w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że również w tym przypadku istnieje 
zamysł zagospodarowania piętra tego obiektu tj. stworzenie w nim odpowiednich warunków 
do świadczenia usług medycznych.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy uległa poprawie sytuacja związana z wolnymi 
miejscami na parkingu, ze względu na remont ul. Konopnickiej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że planowane jest  tam zastosowanie 
parkometrów i dodał,  że zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej odnośnie 
powstania nowego parkingu na terenie należącego do Starostwa Powiatowego, na którym 
zlokalizowany jest budynek wieży ciśnień przy ul. 9 Maja w Gryfinie. 
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że pomysł kupna pozostałej części budynku jest bardzo 
dobry. Głównym aspektem jest dobra lokalizacja i  stworzenie dogodnych warunków pracy 
dla wydziałów. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Adama Nycza  Radny powiedział,  
że został  powołał Zespół Kontrolny w celu zbadania sprawy, czy decyzja Zarządu w zakresie 
wycofania się z zagospodarowania całego I piętra budynku internatu przy ul. Łużyckiej  
nie była zbyt pochopna i dodał, że zespół ocenił decyzję Zarządu za słuszną.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski  
 
Ad. 5 Uzgodnienie terminu i zakresu kontroli PCPR w Gryfinie i DPS w Trzcińsku-

Zdroju. 
 
Przewodniczący Czesław Krzemiński powiedział, że na ostatnim posiedzeniu został 
powołany Zespół Kontrolny w składzie: Przewodniczący – Jan Gładkow oraz on i Aleksander 
Szoka jako członkowie Zespołu. Dodał, że w zakresie Przewodniczącego będzie ustalenie 
terminu z dyrektorami kontrolujących jednostek. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
Przewodniczący Czesław Krzemiński powiedział, że w odpowiedzi na skargę wniesioną 
przez pracownika internatu na działania kierownika Internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie zostało 
wystosowane pismo do Starostwa Powiatowego przez Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie                
w załączeniu z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika internatu, które komisja otrzymała 
do wiadomości (zał. nr 3). Dodał, że sprawą zajmował się Wicestarosta Jerzy Miler. 
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 Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 9 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 9 posiedzenia. 
 
Posiedzenie opuścił Aleksander Szoka. 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski – wspólnie z Komisją Budżetową. 

 
Przewodniczący Czesław Krzemiński zapytał, a zarazem zwrócił się o sprawdzenie,  
czy Kierownik internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie odprowadza na konto Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie środki finansowe pochodzące z wynajmu pokoi w internacie, czy pomijając 
powyższe są przez Kierownik bezpośrednio wydatkowane. Ponadto zwrócił się z prośbą   
o sprawdzenie  wysokości tychże środków w skali roku. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zgodnie z przepisami środki 
finansowe powinny być odprowadzane na konto Starostwa Powiatowego i z powrotem 
przekazywane na stan Internatu. Dodał, że generalnie środki są odprowadzone, jednak 
musiałby sprawdzić w jakiej wysokości. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha odczytał zapis ze sprawozdania Starosty z prac Zarządu 
Powiatu odnośnie podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/2007 
Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny 
działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo Leczniczy w Gryfinie i zwrócił się do Starosty o jego omówienie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu po zakończonej 
kontroli w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie podjął decyzję o przeprowadzeniu kolejnej 
w powyższej jednostce. Dodał, że trwa ona już drugi miesiąc, a zmiana w powyższej uchwale 
dot. przedłużenia terminu kontroli na  prośbę Głównego Specjalisty ds. Kontroli. 
 
Przewodniczący Czesław Krzemiński zapytał, do jakiej Gminy odnosi się zapis mówiący  
o tym, że „Zarząd zapoznał się z informacją dot. wyceny szacunkowej i zlecenia 
Naczelnikowi Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przygotowania 
ugody, na podstawie której gmina zapłaci powiatowi kwotę w wysokości 104,600 zł, a Powiat 
zadeklaruje przeznaczenie tychże  pieniędzy na remont  dróg pozamiejskich”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powyższy zapis dot. Gminy 
Trzcińsko-Zdrój i dodał, że w związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu w sprawie 
odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy 
Trzcińsko-Zdrój - która była wykorzystywana niezgodnie z wolą powiatu, Zarząd Powiatu 
złożył Gminie Trzcińsko-Zdrój propozycję porozumienia mówiącą o tym, że  w momencie 
zapłacenia przez Gminę do 30 kwietnia 2008 r. powiatowi równowartość wycenionej 
nieruchomości, ten przeznaczy środki na remont dróg pozamiejskich w Gminie Trzcińsko-
Zdrój. Starosta poinformował, że powyższe porozumienie będzie obowiązywało w momencie 
kiedy Rada Powiatu wyrazi zgodę na zawarcie porozumienia i uchyli uchwałę o odwołaniu  
darowizny.  
 
Przewodniczący Czesław Krzemiński zapytał, czy są już zawarte umowy na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007/2008. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że są zawarte umowy z wyjątkiem 
utrzymania dróg powiatowych w Starym Czarnowie oraz dróg powiatowych pozamiejskich 
Gminy Gryfino.  
 
Przewodniczący Czesław Krzemiński odczytał treść zapisu mówiącego o tym, że „Zarząd 
zapoznał się z pismem z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie ws. przyznania środków 
finansowych na rok 2007 z rezerwy budżetu państwa na spłatę zobowiązań SPZZOZ  
w Gryfinie” i zapytał o wysokość tychże środków. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat ze względu na to, że nie 
uzyskał pożyczki ze Skarbu Państwa wystąpił do Ministerstwa Zdrowia  
o możliwość dofinansowania jednostki w kwocie 1.500.000 zł i dodał, że otrzymał decyzję 
odmowną. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy pojawiły się jakieś problematyczne kwestie  
z Komornikiem, ponieważ z treści zapisu ujętego w sprawozdaniu Starosty jest mowa o tym, 
jak Zarząd zobowiązał Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do przedstawienia mechanizmów 
regulujących rozliczanie wierzytelności z Komornikiem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie miał tutaj 
jasności, co do jego działalności, ponieważ  jak się okazało, powiat w równoległym czasie 
regulował zobowiązania SPZZOZ, które również w części  były regulowane przez niego. 
Starosta ponadto dodał, że w najbliższym czasie zamierza spotkać się z Komornikiem celem 
ustalenia zasad podziału pracy między nim, a Likwidatorem SPZZOZ, aby w przyszłości 
takie sytuacje nie miały miejsca. 
 
Radny Bolesław Paulski odnosząc się do zapisu dot. wyrażenia przez Zarząd zgody  
na podpisanie ugody z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie odstąpienia przez Powiat  
od odwołania darowizny zapytał, czy wobec powyższego nie było ze strony powiatu decyzji  
o cofnięciu darowizny z związku z podpisaną ugodą. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że owszem jest podjęta uchwała  
o odwołaniu darowizny, która nie jest jednak realizowana, ponieważ Zarząd Powiatu chciałby 
załatwić z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/w sprawę  polubownie. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał, czy to znaczy, że nie zostało to jeszcze zrealizowane. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco i dodał, że została przez 
Zarząd zlecona wycena na dzień przekazania nieruchomość oraz sporządzona treść 
porozumienia, na której podstawie Gmina Trzcińsko-Zdrój ma do kwietnia przyszłego roku 
przekazać powiatowi środki pochodzące z wyceny, które następnie powiat miałby przekazać 
na remont dróg pozamiejskich Gminy Trzcińsko-Zdrój. 
 
Radny Bolesław Paulski zapytał na jakim obecnie jest to etapie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Gmina Trzcińsko-Zdrój powinna 
podpisać porozumienie i podjąć stosowną uchwałę mówiącą o wyrażeniu zgody na zawarcie 
porozumienia. W momencie kiedy Gmina prześle z powrotem powyższe dokumenty  Radnym 
zostanie przygotowana również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
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porozumienia oraz uchwała uchylająca uchwałę w sprawie odwołania darowizny 
nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się do Starosty o ustosunkowanie się do treści zapisu 
w/s zapoznania się przez Zarząd z informacją Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
dot. podjętych działań w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w sposobie 
wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, na 
realizację programów profilaktycznych oraz do treści zapisu w/s przyjęcia przez Zarząd 
protokołu z przeprowadzonej w SPZOZ Szpital Powiatowy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wynikało to z faktu, iż Zarząd 
Powiatu chciał uzyskać aktualne informacje w/s powyższej dotacji oraz na jakim etapie 
znajduje się sprawa w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w sposobie  
jej wykorzystania. Dodał, że z wyjaśnień kontrolującego wynika, że Likwidator Pan Jerzy 
Herwart przyjął wystąpienie pokontrolne bez uwag.  
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy powyższa sprawa dot. niewłaściwego 
finansowania programów profilaktycznych z dwóch źródeł tj. z dotacji uzyskanej od NFZ 
oraz od Powiatu Gryfińskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco i dodał, że część środków 
zostało przez Likwidatora zwróconych do budżetu powiatu. Ponadto dodał, że w związku  
z nieprawidłowo wykorzystaną dotacją został skierowany wniosek do RIO w/s Dyrektora 
SPZOZ Szpital Powiatowy Pana Gromowskiego. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy Dyrektor świadomie podjął takie kroki  
w związku z powyższą dotacją. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że Dyrektor przedstawił dokumenty, które w sposób 
jednoznaczny rozliczały tą dotację. Jednak w późniejszym czasie okazało się,  na realizację 
programów profilaktycznych czerpał środki z dotacji pozyskanej z  NFZ. Komisja Rewizyjna 
analizując dokumenty stwierdziła, że Dyrektor dopuścił się uchybienia, ponieważ znając 
zasady finansowania świadczeń ujętych w dokumentach, przedstawił, że były  
one finansowane z budżetu powiatu, co w rezultacie nie było prawdą. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha wraz z Radnym Piotrem Waydykiem zwrócili się z prośbą 
o udostępnienie kserokopii protokołu  z kontroli SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział twierdząco. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że jak zrozumiał Prezes Zarządu Wojciech Gula 
„Gryfino-Usługi Medyczne Spółka Pracownicza” zwrócił się w piśmie skierowanym  
do Likwidatora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie o udostępnienie budynku szpitala 
nieruchomości wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz oddziałów szpitalnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Prezes Wojciech Gula zwrócił  
się o wydzierżawienie nieruchomości z wyposażeniem i sprzętem medycznym będących  
w posiadaniu SPZOZ Szpitala Powiatowego w Likwidacji w Gryfinie. Dodał, że odbyło  
się również spotkanie Zarządu Powiatu z przedstawicielami powyższej spółki, na którym 
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przedstawili swoją koncepcje oraz podali przyczynę nie przystąpienia do przetargu. Wojciech 
Konarski poinformował, że Zarząd Powiatu ostatecznie podjął decyzję o ogłoszeniu 
kolejnego przetargu i dodał, że w jego zamyśle  jest, jeżeli Rada Powiatu wyrazi na to zgodę,  
przygotowanie własnej spółki, która przystąpiłaby do przetargu. 
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał o ewentualny termin tych działań. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd chciałby, aby spółka 
rozpoczęła swoją działalność z dniem 1.01.2008 r. Odnosząc się do formy organizacyjnej 
dodał, że powiat chciałby w jak najszerszym zakresie utrzymać działalność Szpitala. Dodał, 
że duże znaczenie ma istota zarządzania szpitalem, zespół ludzi w nim pracujący. Stwierdził, 
że w SPZOZ Szpitalu Powiatowym w Gryfinie tak naprawdę prosperują trzy szpitale, 
ponieważ każdy z oddziałów można potraktować jako osobną jednostkę. Starosta dodał,  
że niezależnie od opinii społeczeństwa oddziałem odgrywającym najważniejszą rolę powinien 
stanowić Oddział Wewnętrzny, który stanie się podstawą  przyszłej spółki.  Poinformował,  
że Zastępcą ds. Medycznych SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie, a zarazem Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego i osobą biorącą udział  
w prowadzonych  dyskusjach nt. tworzenia spółki jest Pani Anna Jagodzińska-Warda. 
Starosta powiedział, że w przypadku kiedy Radnych nie przekona uzasadnienie  
za utworzeniem spółki, będą poszukiwane kolejne rozwiązania. Tak naprawdę powiat ma dwa 
wyjścia. Jedno polegające na znalezieniu podmiotu z zewnątrz, a drugie na prowadzeniu 
szpitala jako własnego. Starosta stwierdził, że w przypadku zastosowania drugiego 
rozwiązania lepszą formą od dotychczasowej byłoby stworzenie spółki, która daje często 
możliwości decyzyjne, nie angażuje Rady Powiatu, dostosowuje swoją działalność  
do określonych  sytuacji tzn. że jeżeli musi z czegoś zrezygnować albo coś rozwinąć to tak 
czyni.  
 
Radny Sławomir Terebecki zapytał, o to kto zajmowałby się tworzeniem podstaw przyszłej 
spółki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że przygotowaniem zajmuje  
się Pan Jerzy Piwowarczyk wraz z Panią Anna Jagodzińską-Wardą, ponieważ są to osoby, 
które stanowiłyby trzon spółki 
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Wicestarosta Jerzy Miler. 
 
Radny Piotr Waydyk złożył propozycję zorganizowania wspólnego posiedzenia wszystkich 
komisji poświęconego restrukturyzacji SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że istnieje możliwość zorganizowania 
wspólnego spotkania, z tym że wskazane byłoby, aby  następnie poszczególna komisja 
omówiła ten temat z osobna. 
 
Przewodniczący Rafał Mucha zaproponował, aby to spotkanie przybrało charakter debaty. 
 
Radny Sławomir Terebecki  zwrócił się z prośbą do Starosty o zaproszenie w przypadku 
faktycznego odbycia się spotkania w/w charakterze i dokładnie wypracowanej koncepcji  
co do dalszych losów Szpitala, członków Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie oraz przedstawicieli pracowników Szpitala i zainteresowanych Związków 
Zawodowych. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że  najlepszym rozwiązaniem byłoby 
aby w pierwszej kolejności w spotkaniu uczestniczyła Rada Powiatu celem zapoznania  
się z założeniami spółki, a dopiero w późniejszym czasie zorganizowanie debaty. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 

 
  
  
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
  
 Czesław Krzemiński 
 
 
 
 
 
Na posiedzeniu była obecna Dominika Konopnicka oraz Magdalena Kłobut. 
 
 
             Protokół sporządziły: 
 
Magdalena Kłobut    i    Jolanta Flaga 


