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   PROTOKÓŁ NR I/2006 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie III Kadencji 

w dniu 27 listopada 2006 roku i 4 grudnia 2006 r. 

 
 Obrady I sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 27 listopada 2006 r. w sali 

audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, a następnie 

po przerwie kontynuowane były w dniu 4 grudnia 2006 r. W dniu 27 listopada sesja 

rozpoczęła się o godz. 13.00 i trwała do godz. 13.10, w dniu 4 grudnia obrady rozpoczęły się 

o godz. 14.00 i trwały do 16.50. 

 

Zgodnie z § 12 pkt 4 i 6 Statutu Powiatu Gryfińskiego, pierwszą sesję nowo wybranej rady 

powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji, natomiast do czasu wyboru 

przewodniczącego rady, sesję prowadzi najstarszy wiekiem radny. W tym przypadku sesję 

otworzył Radny Czesław Krzemiński.  

 

Na wstępie Radny Czesław Krzemiński serdecznie powitał Starostę Gryfińskiego Ewę De La 

Torre, Zarząd Powiatu w Gryfinie, Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

Pawła Muchę, przedstawicieli służb powiatowych Wojciecha Tessara Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Mirosława Denisa Komendanta Powiatowego 

Policji w Gryfinie, Bernarda Szymkowiaka Komendanta Straży Granicznej  

w Gryfinie, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Henryka Piłata, Przewodniczącego Rady 

Miasta w Gryfinie Mieczysława Sawaryna, naczelników, pracowników oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie.  

 

Radny Czesław Krzemiński ogłosił obrady I sesji Rady Powiatu w Gryfinie III Kadencji  

za otwarte. Stwierdził quorum wystarczające do podejmowania wiążących uchwał, na 21 

radnych obecnych jest 21, wg załączonej liczby obecności (zał. nr 1). Na protokolantów sesji 

powołał panie Dominikę Konopnicką i Agnieszkę Małyszko.  

 

Radny Czesław Krzemiński jako senior poprosił najmłodszego z radnych pana Rafała Muchę 

o odczytanie tekstu ślubowania, a następnie odczytał nazwiska kolejnych Radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.  
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Radny Czesław Krzemiński udzielił głosu Radnemu Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego Pawłowi Musze. 

 

Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Mucha pogratulował 

wszystkim wybranym Radnym Rady Powiatu w Gryfinie i poprosił ich o współpracę na rzecz 

Powiatu Gryfińskiego. Radny przypomniał, że w ramach środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego jest 1 142 000 000 euro do wykorzystania na potrzeby województwa i upatruje 

dużą szansę dla Powiatu Gryfińskiego stania się jednym z głównych beneficjentów tych 

środków. Radny raz jeszcze zaapelował o współpracę na rzecz rozwoju gospodarczego 

Powiatu Gryfińskiego w latach 2006 - 2010. 

 

Radny Czesław Krzemiński złożył w imieniu radnych z Inicjatywy Samorządowej  

i Bezpartyjnego Bloku Samorządowego wniosek o przerwanie sesji do dnia 4 grudnia 2006 

roku do godz. 14.00. Radny Czesław Krzemiński zarządził głosowanie w wyniku, którego 

wniosek został przyjęty jednogłośnie (21 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw) i ogłosił przerwę 

do dnia 4 grudnia 2006 roku do godz. 14.00.  

 

Wznowienie obrad I sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 4 grudnia 2006 r. 

 

Radny Czesław Krzemiński powitał zebranych Radnych Rady Powiatu w Gryfinie  

oraz zaproszonych gości, wznowił obrady I sesji Rady Powiatu w Gryfinie, które rozpoczęły 

się w dniu 27 listopada 2006 roku. Stwierdził quorum wystarczające do podejmowania 

wiążących uchwał, na 21 radnych obecnych jest 21, wg załączonej liczby obecności (zał.  

nr 2). Porządek obrad (stanowiący załącznik nr 3) został przyjęty jednogłośnie.  

 

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 

Zgłaszanie kandydatur. 

Radna Barbara Rawecka w imieniu Inicjatywy Samorządowej przedstawiła kandydaturę pana 

Romana Michalskiego. 

Pan Roman Michalski wyraził zgodę. 

Radny Bolesław Paulski w imieniu Bezpartyjnego Bloku Samorządowego również zgłosił 

kandydaturę pana Romana Michalskiego 

Lista kandydatów została jednomyślnie zamknięta. 
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Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący obrad zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna składała się z 3 osób. 

Radni propozycję przyjęli jednomyślnie. 

Radny Maciej Racinowski zgłosił kandydaturę pana Ryszarda Laski. 

Pan Ryszard Laska wyraził zgodę. 

Radna Barbara Rawecka zgłosiła kandydaturę pana Krzysztofa Ziętka. 

Pan Krzysztof Ziętek wyraził zgodę. 

Radny Jan Podleśny zgłosił kandydaturę pana Bogusława Kozła. 

Pan Bogusław Kozioł wyraził zgodę. 

W wyniku głosowania proponowani kandydaci Komisji Skrutacyjnej w składzie 

Przewodniczący Komisji Ryszard Laska, członkowie Krzysztof Ziętek i Bogusław Kozioł 

zostali wybrani jednogłośnie (21 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Laska wyjaśnił sposób głosowania przez 

postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce za, przeciw, wstrzymuję się od głosu. 

Następnie w kolejności alfabetycznej Radni Rady Powiatu w Gryfinie oddali głosy, a Komisja 

Skrutacyjna udała się na podliczanie głosów. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Laska odczytał protokół komisji (zał. nr 4)  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 

Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie pan Roman Michalski 

uzyskał następującą ilość głosów: 

• ważnych oddano 21 głosów, 

• nieważnych 0 głosów, 

• za 19 głosów, 

• przeciw 1 głos, 

• wstrzymujących 1 głos. 

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu w Gryfinie bezwzględną 

większością głosów został wybrany pan Roman Michalski.  

 

Radny Czesław Krzemiński odczytał tekst uchwały nr I/1/2006 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (zał. nr 5). 
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Przewodniczący obrad radny senior przekazał prowadzenie sesji nowo wybranemu 

przewodniczącemu. 

 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie. 

Zgłaszanie kandydatur. 

Radny Bolesław Paulski przedstawił kandydaturę pana Henryka Kaczmara. 

Pan Henryk Kaczmar wyraził zgodę. 

Radna Barbara Rawecka przedstawiła kandydaturę pana Rafała Muchy. 

Pan Rafał Mucha wyraził zgodę. 

Lista kandydatów została jednomyślnie zamknięta. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej (w tym samym składzie) pan Ryszard Laska wyjaśnił 

sposób głosowania przez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce za, przeciw, 

wstrzymuję się od głosu. Następnie w kolejności alfabetycznej Radni Rady Powiatu  

w Gryfinie oddali głosy, a Komisja Skrutacyjna udała się na podliczanie głosów. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji (zał. nr 6) w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie. 

Zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie uzyskali 

następującą ilość głosów: 

Henryk Kaczmar: 

• ważnych oddano 20 głosów, 

• nieważnych 1 głosów, 

• za 19 głosów, 

• przeciw 1 głos, 

• wstrzymujących 0 głosy. 

Rafał Mucha: 

• ważnych oddano 21 głosów, 

• nieważnych 0 głos, 

• za 21 głosów, 

• przeciw 0 głos, 

• wstrzymujących 0 głos. 
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W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Wiceprzewodniczącymi 

Rady Powiatu w Gryfinie zostali wybrani: Henryk Kaczmar i Rafał Mucha. 

Przewodniczący Rady odczytał tekst uchwały nr I/2/2006 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie (zał. nr 7). 

 

Wybór Starosty Gryfińskiego. 

Zgłaszanie kandydatur. 

Radny Piotr Waydyk w imieniu Inicjatywy Samorządowej i Bezpartyjnego Bloku 

Samorządowego zgłosił i przedstawił wspólnego kandydata pana Wojciecha Konarskiego. 

Pan Wojciech Konarski wyraził zgodę. 

Lista kandydatów została jednomyślnie zamknięta. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej (w tym samym składzie) pan Ryszard Laska wyjaśnił 

sposób głosowania przez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce za, przeciw, 

wstrzymuję się od głosu. Następnie w kolejności alfabetycznej Radni Rady Powiatu  

w Gryfinie oddali głosy, a Komisja Skrutacyjna udała się na podliczanie głosów. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji (zał. nr 8) w sprawie wyboru 

Starosty Gryfińskiego. 

Zgłoszony kandydat na Starostę Gryfińskiego pan Wojciech Konarski otrzymał następującą 

ilość głosów: 

• ważnych oddano 21 głosów, 

• nieważnych 0 głos, 

• za 15 głosów, 

• przeciw 4 głos, 

• wstrzymujących 2 głos. 

W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Starostą Gryfińskim został 

wybrany pan Wojciech Konarski. 

Przewodniczący Rady odczytał tekst uchwały nr I/3/2006 w sprawie wyboru Starosty 

Gryfińskiego (zał. nr 9). 

 

Starosta Gyfiński Wojciech Konarski podziękował serdecznie za okazane zaufanie, 

wyróżnienie, ale i ogromne zobowiązanie, któremu pragnie sprostać. 
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Wybór Wicestarosty Gryfińskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu  

w Gryfinie. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zaproponował na stanowisko Wicestarosty 

Gryfińskiego pana Jerzego Milera, a na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Gryfinie: 

Jana Podleśnego, Macieja Racinowskiego, Barbarę Rawecką. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Lista kandydatów została zamknięta większością głosów (20 za, 1 wstrzymany, 0 przeciw). 

 

Radny Adam Nycz stwierdził, że nie powinno się stosować zamykania listy kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odpowiedział, że jest to zgodne  

z paragrafem 50 pkt 3 w rozdziale 7 Tryb głosowania Regulaminu Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej (w tym samym składzie) Ryszard Laska wyjaśnił 

sposób głosowania przez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce za, przeciw, 

wstrzymuję się od głosu. Głosowanie odbędzie się na 2 kartach: jednej na kandydata  

na Wicestarostę Gryfińskiego, a na drugiej na pozostałych członków Zarządu Powiatu  

w Gryfinie.  

 

Radny Bolesław Paulski złożył wniosek o zmianę sposobu głosowania na metodę en bloc, 

według której jest jedno głosowanie na Wicestarostę Gryfińskiego oraz członków Zarządu 

Powiatu w Gryfinie. Radny poprosił o przerwę w obradach. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem za 5 minutową przerwą.  

W wyniku głosowania wniosek został poparty większością głosów (20 za, 1 wstrzymany,  

0 przeciw) i Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę. 

 

Radca Prawny Marian Ludkiewicz stwierdził, że obie metody głosowania są dopuszczalne. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Bolesława Paulskiego 

dotyczącym przeprowadzenia głosowania metodą en bloc w sprawie wyboru Wicestarosty 

Gryfińskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Gryfinie. W wyniku głosowania 

wniosek przeszedł większością głosów (14 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące). Przewodniczący 

Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ponownego przygotowanie kart do głosowania według 

metody en bloc. 
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Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Laska przedstawił nową metodę 

głosowania en bloc i przedstawił kartę, na której podczas jednego głosowania oddaje się jeden 

głos na Wicestarostę Gryfińskiego oraz członków Zarządu Powiatu w Gryfinie. Następnie  

w kolejności alfabetycznej Radni Rady Powiatu w Gryfinie oddali głosy, a Komisja 

Skrutacyjna udała się na podliczanie głosów. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji (zał. nr 10) w sprawie 

wyboru Wicestarosty Gryfińskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

Zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 

• ważnych oddano 21 głosów, 

• nieważnych 0 głos, 

• za 16 głosów, 

• przeciw 4 głos, 

• wstrzymujących 1 głos. 

 

W wyniku tajnego głosowania Wicestarostą Gryfińskim został wybrany pan Jerzy Miler,  

a członkami Zarządu Powiatu: Jan Podleśny, Maciej Racinowski, Barbara Rawecka. 

Przewodniczący Rady odczytał tekst uchwały nr I/4/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty 

Gryfińskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Gryfinie (zał. nr 11). 

 

Wystąpienie ustępującego Starosty Gryfińskiego Ewy De La Torre - cytat. 

 

„I sesja Rady Powiatu w Gryfinie III kadencji 2006-2010 część II Gryfino,  
dnia 04.12.2006r. wystąpienie Starosty Gryfińskiego - Ewy De La Torre 
 
Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, 
 
Dzisiaj po raz ostatni, zdaję Państwu relację już nie - z wydarzeń międzysesyjnych, a raczej  
z wydarzeń kadencyjnych. Kierowany przeze mnie Zarząd Powiatu dzisiaj odbył swe ostatnie, 
196. posiedzenie i zgodnie z prawem działa do chwili wyboru nowego Zarządu Powiatu,  
co właśnie nastąpiło. 
 
W trakcie minionej kadencji Zarząd Powiatu w Gryfinie w okresie od 18.11.2002r.  
do 04.12.2006r. działał w następującym składzie osobowym: Ewa De La Torre – starosta, 
Józef Ruciński – wicestarosta, Adam Nycz – etatowy członek zarządu, Danuta Bus  
– członek zarządu, Bolesław Paulski – członek zarządu ( do maja 2003r.), Bronisław 
Sakowski ( od maja 2003r.) 
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Zakończona właśnie II kadencja odrodzonego samorządu powiatowego, była bardzo 
trudna dla Rady, Zarządu i mnie osobiście. Trudna była także dla większości powiatów  
w Polsce. Dla naszego powiatu, a stopień trudności był tu podniesiony bardzo wysoko.  
Jesteśmy największym (terytorialnie) powiatem ziemskim w województwie 
zachodniopomorskim, mamy ponad 84.500 mieszkańców, bardzo rozbudowaną sieć dróg 
powiatowych (ok.650 km bieżących), bardzo dużo- bo aż 36. finansochłonnych jednostek 
budżetowych lub jednostek dotowanych przez powiat (5 publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych w Gryfinie, Chojnie i Mieszkowicach,13 pondgimnazjalnych szkół 
niepublicznych, 4 domy pomocy społecznej w Dębcach, Nowym Czarnowie,Trzcińsku-
Zdroju/ w tym jeden niepubliczny w Moryniu/, 3 domy dziecka w Binowie i Trzcińsku-
Zdroju/ w tym jeden niepubliczny AGATOS w Gardnie/, PCPR w Gryfinie, PZD w Baniach, 
PUP w Gryfinie z filią w Chojnie, 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Gryfinie  
i Chojnie, 1 zespół szkół specjalnych w gryfinie, 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 
w Chojnie oraz aż 4 SP ZOZ-y, w tym jeden SP ZZOZ w Gryfinie (nareszcie) w likwidacji. 
 
Bilans otwarcia II kadencji był bardzo trudny.  
Nowy Zarząd i Rada Powiatu rozpoczynały pracę 18 listopada 2002r. Już następnego dnia  
po moim zaprzysiężeniu, rozdzwoniły się telefony od wierzycieli SP ZZOZ Gryfinie,  
czyli tzw. „starego ZOZ-u”. Oczekiwano od nowych władz natychmiastowej spłaty 
wszystkich długów tej jednostki, najlepiej w ciągu jednego roku budżetowego.  
Starałam się w krótkim czasie rozpoznać stan finansów powiatu, chociaż było to trudne, 
bowiem nie istniał żaden dokument, który można by potraktować jako tzw. raport 
zamknięcia (lub - otwarcia jak kto woli). 
Aby ułatwić naszym następcom start w nowa kadencję, nowemu staroście  
i przewodniczącemu zarządu przygotowaliśmy pełną informację na temat stanu finansów 
powiatu. 
 
Z wstępnej inwentaryzacji długów SP ZZOZ w Gryfinie , na podstawie bilansów 
sporządzanych przez tę jednostkę - wynikało, że zadłużenie to w styczniu 1999r. 
wynosiło 5.451.000( bez odsetek), a w grudniu 2002r. wynosiło około 15.000.000zł.  
Tę „wiedzę” przypłaciłam 7-dniową bezsennością, ale potem było jak w filmach Hitschocka 
„najpierw historia zaczyna się trzęsieniem ziemi, a potem napięcie zaczyna powoli wzrastać”.  
Potem, w toku dalszej inwentaryzacji długów powiatu okazało się, że zadłużenie SP 
ZZOZ w Gryfinie przez cztery lata  I kadencji wykazywano bez odsetek ustawowych  
i rzeczywiste zadłużenie tylko tej jednostki wraz z odsetkami wynosiło 23.000.000zł,  
a w tym czasie budżet powiatu na 2003r. wynosił 46.000.000zł.  
 
Dodatkowym problemem było także to, że całkowicie oddłużony w 2000r. szpital 
powiatowy - od momentu swego wyłonienia ze struktur SP ZZOZ – także znowu się 
zadłużał. 
 
Później dowiedzieliśmy się jeszcze, że wszystkie kredyty zaciągnięte w I kadencji były 
odroczone co do spłaty na kolejną kadencję i musieliśmy je zacząć spłacać począwszy  
od 2003 i 2004r.  
Jeden z kredytów (na remont siedziby przy ul. Sprzymierzonych 4) został w I kadencji 
zaciągnięty w EURO przy najniższym kursie 3,5 zł, a gdy my musieliśmy go spłacać kurs 
EURO zbliżał się do 5,00zł, więc my spłacaliśmy kredyt - a on zamiast maleć - wzrastał. 
 
Wówczas nie mieliśmy także żadnych napisanych projektów i wniosków o środki 
przedakcesyjne. 
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Dodatkowo powiat wchodził w nowy rok budżetowy 2003 ze zobowiązaniami jednostek 
powiatu w wysokości 1.250.000zł. 
Struktura dochodów powiatów jest bardzo niekorzystna dla generowania jakichkolwiek 
środków na dodatkowe obciążenia budżetowe np. spłatę zadłużeń jednostek. Nasz powiatowy 
budżet przykładowo jest mniejszy od budżetu gminy Gryfino, mimo, że mamy np. więcej 
jednostek organizacyjnych na utrzymaniu. Bardzo trudno jest w takich warunkach mówić  
o wypracowywaniu nadwyżki budżetowej, pozwalającej na spłatę kredytów, obligacji  
czy wierzycieli. Większość dochodów powiatu to pieniądze w dużej mierze „znaczone”, 
przeznaczone na konkretne cele.  
 
Jednak.... 
„duże kobietki nie przewracają się łatwo pod byle podmuchem”, dlatego postanowiliśmy 
zmierzyć się z kłopotami jakie zastaliśmy i jakie obiektywnie miał powiat, któremu właściwie 
już po roku trwania II kadencji- groził zarząd komisaryczny, ponieważ wierzyciele SP ZZOZ 
doprowadzili swymi wnioskami do chwilowego wykreślenia SP ZZOZ w Gryfinie z rejestru 
wojewody, co pozbawiało te jednostkę osobowości prawnej, co z kolei skutkowało 
automatycznym przerzuceniem odpowiedzialności za długi bezpośrednio na organ 
założycielski, czyli posiadający osobowość prawna – powiat gryfiński. 
Przez cztery lata staraliśmy się wiązać koniec z końcem za pomocą wciąż za krótkich 
sznurków. Musieliśmy także opracować kilka własnych pomysłów na wychodzenie  
z kryzysu. Podjęliśmy jednak bardzo dużo strategicznych decyzji. Bo każda władza musi 
mieć własne pomysły na wychodzenie z problemów. My także musieliśmy  
je wypracować. 
 
OCHRONA ZDROWIA 
 
Pierwszą z bardzo ważnych decyzji było stwierdzenie, że długi ochrony zdrowia trzeba 
spłacać, że nikt tego za powiat nie zrobi, że konieczne jest natychmiastowe przerwanie spirali 
zadłużenia i narastania odsetek ustawowych w SP ZZOZ. Zrobiliśmy to przez 
restrukturyzację zobowiązań publiczno-prawnych, walkę o nie wykreślanie SP ZZOZ  
z rejestru wojewody, zaciągnięcie kredytu na zobowiązania nie podlegające restrukturyzacji, 
co w konsekwencji spowodowało umorzenie SP ZZOZ (i powiatowi w konsekwencji) prawie 
5.000.000zł zobowiązań wobec ZUS, PFRON, Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin. To były 
pieniądze, które powiatowi „podarowano” i o tyle mniej musieliśmy spłacać. 
Wyemitowaliśmy obligacje, wzięliśmy kredyty z przewidywalnym oprocentowaniem, 
spłaciliśmy kilkuset z prawie tysiąca wierzycieli SP ZZOZ, w tym prawie wszystkich byłych 
pracowników ochrony zdrowia (pozostały do spłacenia 42. osoby). Nie było już mienia  
SP ZZOZ, które moglibyśmy spieniężyć na spłatę długów, bowiem obiekty ochrony zdrowia 
(przychodnie, gabinety, wyposażenie) zostało w I kadencji przekazane nieodpłatnie 
gminom, ale bez obciążeń przypisanych do tych nieodpłatnie przekazanych obiektów  
(np. kosztów niezapłaconych rachunków za zrealizowane remonty i wyposażenie). 
W powiecie nie było też żadnych lokat, rezerw budżetowych, ani wolnych środków  
na koncie. Toczył się równolegle wieloletni proces z wojewodą oraz postępowanie karne 
wobec byłego dyrektora SP ZZOZ.  
Podjęliśmy się skutecznie restrukturyzacji długów, doprowadziliśmy do postawienia  
SP ZZOZ w stan likwidacji, napisaliśmy i uchwaliliśmy program naprawczy dla powiatu  
w związku z koniecznością dokończenia spłaty zadłużenia w kolejnej kadencji. 
Przez cztery lata prowadziliśmy dziesiątki rozmów i negocjacji z wierzycielami SP ZZOZ, 
podpisywaliśmy ugody i porozumienia, walcząc o publiczne pieniądze.  
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Gdybyśmy nie podjęli żadnych działań, gdyby sprawa SP ZZOZ została „zamieciona 
pod dywan”, dzisiaj niekontrolowane zadłużenie SP ZZOZ wynosiłoby ok. 36.279.000zł. 
Obecnie do spłacenia pozostało jeszcze ok.9.000.000zł ( tym razem już z wyliczonymi 
odsetkami). Przygotowaliśmy wraz z Radą Powiatu II kadencji koncepcję ubiegania się  
o długoterminową pożyczkę z budżetu państwa, która pozwoliłaby spłacić wszystkich 
wierzycieli i skonsolidować obligacje i kredyty zaciągnięte na spłatę zobowiązań SP ZZOZ  
w Gryfinie. 
 
Już wiosną 2003r. rozpoczęliśmy publiczną dyskusję na temat restrukturyzacji szpitala 
powiatowego w Gryfinie.  
Dyskusję przerwaną na rok z - powodu nigdy niespełnionej deklaracji burmistrza Gryfina 
Henryka Piłata, co do wyrażonej przez niego publicznie - woli przejęcia szpitala przez gminę 
Gryfino. Straciliśmy ponad rok czasu, w którym nie toczyła się restrukturyzacja. Mieliśmy 
wiele dramatycznych wydarzeń, wśród których było kilka sytuacji, w których jedynemu  
w powiecie szpitalowi groziło zamknięcie z powodu obniżenia kontraktów  
i masowego odejścia lekarzy i dyrektora, który nie potrafił przygotować programu 
naprawczego. Wybrnęliśmy z bardzo trudnej sytuacji, w której w maju 2005r. trzeba było 
odbudować w ciągu paru dni całą kadrę lekarską szpitala. Ogromnym wysiłkiem 
uratowaliśmy jednak szpital powiatowy, który nadal istnieje i nieodpłatnie świadczy usługi  
na rzecz mieszkańców. 
W ciągu tych czterech lat, nie mieliśmy także (co miało miejsce w innych powiatach),  
ani jednego strajku personelu medycznego. Pracownikom ochrony zdrowia zostały wypłacone 
nawet podwyżki z tytułu tzw. ustawy „203”, na które czekali od 6 lat. 
Po stu latach wybudowaliśmy również windę w szpitalu i zakupiliśmy nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny – znakomicie podnosząc standaryzację i jakość usług w szpitalu Udało się  
to zrealizować przy udziale funduszy powiatu, gminy Gryfino i funduszu ZPORR. 
Dzisiaj nasz szpital powiatowy jest w ostatnim etapie restrukturyzacji przygotowanej  
i prowadzonej przez firmę INTERMED wyłonioną w 2005r. w drodze konkursu,  
we współdziałaniu z władzami powiatu i dyrekcją szpitala. 
W związku z pomysłami Ministerstwa Zdrowia na utworzenie tzw. sieci szpitali w Polsce 
(co wiąże się z zamiarem likwidacji ok. 200 szpitali w Polsce), nasz pomysł  
na restrukturyzację – był i jest swoistą ucieczką do przodu przed groźbą likwidacji szpitala.  
Wszystko jest już przygotowane i nowa Rada Powiatu ma do postawienia przysłowiowa 
kropkę nad „i”, czyli musi dokończyć przekształcenia SP ZOZ-u w NZOZ. 
 
OŚWIATA 
 
Mimo wielkiego wysiłku dyrekcji i pedagogów, z powodu niżu demograficznego liczba 
uczniów w naszych szkołach z roku na rok drastycznie spada. Powoduje to określone kłopoty. 
Najtrudniejsza sytuacja jest w ZSP w Mieszkowicach i ZSP nr 1 w Chojnie. 
„Pieniądz idzie za uczniem”, zatem im mniej uczniów, tym mniej pieniędzy, a koszty 
utrzymania są stałe a nawet mają tendencję wzrostową. Trzeba będzie w tej kadencji 
pomyśleć o tym jak wyjść z tej sytuacji. Pomysły odchodzącego Zarządu i Rady II kadencji – 
w tej dziedzinie zostawiliśmy Państwu w postaci programu uchwalonego 11.10.2006r. Cztery 
minione lata to był okres intensywnych, długo oczekiwanych remontów w szkołach.  
Konsekwentnie realizowaliśmy program termomodernizacji obiektów powiatowych 
finansując te zadania ze środków PFOŚiGW.  
Wymieniliśmy wszystkie kotłownie na ekologiczne (gazowe lub olejowe), Wymieniliśmy 
prawie wszystkie okna i naświetla,  remontowaliśmy dachy, docieplaliśmy ściany, pojawiły 
się nowe elewacje. 



 11

W każdej szkole mamy po minimum 2 pracownie komputerowe. Realizujemy polsko-
niemieckie projekty oświatowe, w tym nabór do klas dwujęzycznych Gryfino (ZSP nr 1)  
i Schwedt (Thalsandschule). 
W ramach racjonalizacji połączyliśmy w jeden organizm oświatowy dwa zespoły szkół 
specjalnych (Gryfino i Nowe Czarnowo). 
 
ADMINISTRACJA 
 
Zrealizowaliśmy w końcu szereg zaleceń pokontrolnych jeszcze z I kadencji. Utworzono  
w końcu archiwum zakładowe, „ścieśniono” administrację z 7. budynków administracyjnych 
do 4. Zarobki starosty, zastępców, sekretarza i skarbnika obniżono do poziomu  niższego niż 
zarobki kierownictwa powiatu w 1999r. Diety radnych w ogóle nie były zmieniane  
od I kadencji powiatu. Nie zakupiono żadnych nowych samochodów służbowych dla 
administracji, natomiast - zakupiono busy dla osób niepełnosprawnych dla wszystkich DPS-
ów, Domów Dziecka i SOSW. 
Wprowadzono limity na służbowe telefony komórkowe. Kadra kierownicza nie korzystała  
z wypłat delegacji zagranicznych a starosta także z wypłat delegacji krajowych. 
Pozyskano środki na komputeryzację z programów PRI i ZPORR, powołano Biuro Promocji, 
Informacji i Współpracy Międzynarodowej, urząd prowadzi we własnym zakresie BIP  
i strony internetowe  - nie zlecając tego zadania firmom zewnętrznym. 
Powołano Biuro Paszportowe, które niestety jednak Wojewoda Zachodniopomorski zamierza 
zamknąć z końcem 2006r. 
Powołaliśmy zgodnie z przepisami komórkę audytu i kontroli. 
Zlikwidowaliśmy zakład budżetowy – PODGiK, a jego zadania i ludzi wchłonęło starostwo  
(wydział geodezji, kartografii i katastru).  
Nastąpił wzrost liczby realizowanych zadań, a roczny wpływ pism wynosi ok. 30.000  
dokumentów. 
W ramach promocji powiatu Rada Powiatu uchwaliła logotyp powiatu (bocian). Mamy też 
własną, powiatową nagrodę przyznawaną dla nieprzeciętnych mieszkańców powiatu  
(Nagroda Gryfińskiego Bociana). 
Kadra Starostwa została bardzo odmłodzona. Kilkanaście osób odeszło na emeryturę. Bardzo 
wielu młodych ludzi, doskonale wykształconych odbyło u nas staże, prace interwencyjne, 
zdobyło pierwsze urzędnicze szlify, stanęło skutecznie do konkursów. Wykształcenie wyższe 
posiada ponad 95% kadry urzędniczej. 
Konkursy na stanowiska urzędnicze i kierownicze organizowane są w starostwie od 2003r. 
mimo, że ustawodawca wprowadził ten wymóg dopiero od lipca 2005r. 
Powiat i Starostwo były wielokrotnie przedmiotem kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. 
W I kadencji powiat był poddawany 23. kontrolom zewnętrznym , a w II kadencji – odbyło 
się 59. kontroli w ciągu 4 lat, w tym ostatnio 3-miesięczna  Kontrola Kompleksowa RIO. 
Wszystkie protokoły i wystąpienia pokontrolne są dostępne w BIP-ie. 
W najbliższym czasie planowane są przenosiny agend administracyjnych powiatu  
z ul. Szczecińskiej 21 do wyludniającego się internatu ZSP nr 2 w Gryfinie  
przy ul. Łużyckiej, pieniądze na tę inwestycję są. 
Inwestycja jest w trakcie realizacji, a nowa Rada i Zarząd będzie przecinać wstęgę  
w pierwszym kwartale 2007 roku. 
 
FINANSE PUBLICZNE POWIATU 
 
W minionej kadencji intensywnie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne z funduszy PHARE, 
ZPORR, kontraktu wojewódzkiego, dotacji i rezerw państwa. Rada i Zarząd przygotowały  
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16 programów, strategii i umów partnerskich niezbędnych do pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Wprowadzono zgodnie z duchem czasów – budżet zadaniowy, który stanie się 
wkrótce zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów P. Prof. Zyty Gilowskiej i doradcy 
premiera P. Prof. Teresy Lubińskiej -  standardem w całej Polsce. 
Gdy inni będą się tego dopiero uczyć, nasz powiat już stosuje budżet zadaniowy niezbędny  
do prawidłowego pozyskiwania i rozliczania srodków unijnych, bowiem Unia Europejska 
daje pieniądze na programy i zadania a nie na dotowanie podmiotów na niedookreślone cele. 
W terminie ustawowym złożyliśmy projekt budżetu powiatu na 2007r. 
 
 
POMOC SPOŁECZNA 
 
Hasłem przewodnim minionej kadencji była STANDARYZACJA domów dziecka i DPS-ów. 
Została wybudowana winda w DPS Trzcińsko-Zdrój. 
 
Od 2003r. wszystkie rodziny zastępcze w końcu zaczęły otrzymywać w terminie i w pełnej 
wysokości swoje świadczenia, co wcześniej w I kadencji nie było normą. 
 
Powołane zostały nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie (gmina Mieszkowice),  
a budynek WTZ w Gryfinie (po tym jak został sprzedany przez burmistrza Gryfina ZEDO 
S.A. wraz z majątkiem komunalnej spółki PEC Sp. z o.o. w Gryfinie) – został odkupiony 
przez powiat gryfiński i przekazany w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które prowadzi WTZ przy ul. Sprzymierzonych 5  
a w Gryfinie. 
Powołano Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie  
oraz Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie. 
DPS w Moryniu w drodze konkursu przekazano do prowadzenia organizacji pozarządowej  
- Stowarzyszeniu Sióstr Benedyktynek Serca Jezusowego w Niegowie pod Warszawą. To był 
pionierski pomysł, aby samorząd powiatowy przekazał swe zadanie organizacji 
pozarządowej. Na razie, jest to jedyny tego typu eksperyment w naszym województwie. 
W przyszłym roku konsekwentnie nastąpią długo oczekiwane przenosiny Domu Dziecka  
z Bonowa do nowej siedziby w Chojnie. 
Są pieniądze – z kredytu i pozyskane z funduszy zewnętrznych (na wyposażenie).  
W przyszłym roku także będziecie Państwo przecinać wstęgę tej inwestycji przygotowanej  
w II kadencji . 
 
 
DROGOWNICTWO 
 
Pięta Achillesowa naszego rozległego powiatu, bo to 650 km bieżących dróg. 
Nie ma już subwencji drogowej, z której w dużej mierze w I kadencji utrzymywano 
administrację samorządową. Dzisiaj wszystkie zadania drogowe realizowane są z dochodów 
własnych powiatu i środków zewnętrznych, jeżeli uda się je pozyskać. 
Wybudowanie 1 km  nowej drogi kosztuje ok. 1.000.000,00zł 
Wybudowaliśmy jednak dwie zupełnie nowe drogi powiatowe (Dobropole – Kołowo  
w gm. Stare Czarnowo i Wełtyń – Gajki – przejście przez Bartkowo w gm. Gryfino). 
Uporządkowaliśmy sprawy własności placów na terenie miast stanowiących siedziby gmin, 
przekazując je nieodpłatnie wnioskującym gminom, wymienialiśmy się drogami  
z poszczególnymi gminami. 
Podejmowaliśmy wspólne przedsięwzięcia drogowe z innymi samorządami. 
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WALKA Z BEZROBOCIEM 
 
Bezrobocie w ciągu ostatnich 4 lat systematycznie spadło. 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2002r. wynosiła 9848 osób, a we wrześniu 
2006r. – 6459 osób. Stopa bezrobocia w grudniu 2002r. 28%, a we wrześniu 2006r. – 24,2%. 
Realizowano bardzo aktywnie plan pozyskiwania funduszy unijnych na aktywne formy 
zwalczania bezrobocia. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
W II kadencji rozpoczęła działalność Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego. Współfinansowaliśmy badania poczucia bezpieczeństwa publicznego wśród 
mieszkańców powiatu gryfińskiego realizowane przez Uniwersytet Szczeciński  
we współdziałaniu z KW Policji w Szczecinie. 
Cieszę się, że sukcesywnie dofinansowywaliśmy KP Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 
zakresie dofinansowania inwestycji i zakupu sprzętu – wspólnie z powiatem, KW PSP  
i  gminą Gryfino. 
W tym roku zostanie zlokalizowane w KP Państwowej Straży Pożarnej – Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 
 
Ostatnia kadencja to były cztery lata wyrzeczeń powiatu z powodu konsekwencji -  jakie 
niosły stare długi ochrony zdrowia, które w efekcie – nadszarpnęły  także finanse 
powiatu a także  moje zdrowie. 
Wiem, że co najmniej jeszcze przez dwie kadencje te wyrzeczenia się nie skończą, chyba  
że Państwo Polskie zechce pomóc samorządom powiatowym, czego na razie nie dane nam 
było doświadczyć.  
 
Łatwiej żądać, niż spełniać żądania i oczekiwania. A tych w powiecie jak zwykle jest 
sporo. 
Przed nową Radą Powiatu, nowym Zarządem i nowym Starostą stare zadania  
- do dokończenia, nowe zadania - do podjęcia a nowe wyzwania pewnie także się pojawią jak 
zwykle - niespodziewanie.  
Każdy pozostawia po sobie jakieś ślady, jakieś sukcesy i jakieś porażki - takie jest życie. 
Cieszy mnie, że ciągłość władzy samorządowej w powiecie będzie w pewnym sensie 
zachowana, bowiem aż 11 osób ponownie zasiada w tych ławach , pełniąc już w I lub II 
kadencji - funkcję radnego Rady Powiatu w Gryfinie, zatem problematyka blasków  
i cieni zarządzania powiatem jest Państwu wyśmienicie znana. 
 
Życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu problemów, życzę także determinacji  
i skuteczności we wprowadzaniu zmian, które uznacie za słuszne.  
Życzę także, aby gdy już podejmiecie się Państwo jakiegokolwiek zadania - spotkało Was 
wiele bezinteresownej życzliwości i pomocy, a nie złości oraz niepotrzebnej i zgubnej 
rywalizacji. O mojej życzliwości dla powiatu i jego ludzi nie chcę specjalnie zapewniać, 
bowiem to jest oczywiste. Zawsze deklaruję swą pomoc, radę i „pamięć historyczną”, jeżeli 
uznacie to Państwo za stosowne i potrzebne. 
Życzę powodzenia, dziękuję dotychczasowym radnym za współpracę, a nowym radnym  
– życzę powodzenia w zdobywaniu samorządowych szlifów.  
 
Dziękuję Państwu za uwagę.” koniec cytatu 
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Wystąpienie nowo wybranego Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jego dewizą jest rządzenie ponad 

podziałami, co zostało dzisiaj udowodnione poprzez stworzenie szerokiej koalicji w ramach 

struktur powiatowych. A wszystko po to, aby rozwiązywać problemy z pożytkiem dla całego 

powiatu. W ciągu 2 lub 3 tygodni zostanie przedstawiony bilans otwarcia. Pierwszym 

zadaniem Zarządu Powiatu będzie zbadanie stanu finansów powiatu, aby stwierdzić, które 

zadania mogą być realizowane i czy stan finansowy jednostek organizacyjnych jest tak 

niedobry, jak alarmowano już podczas kampanii wyborczej. Zarząd Powiatu przyszedł tutaj 

nie po to, aby trwać, ale po to, aby rozwiązywać problemy, które pozwolą przybliżyć powiat 

ludziom nie tylko mieszkającym w Gryfinie, ale również mieszkającym na południu powiatu. 

Zadaniem Zarządu Powiatu będzie rozwijanie sportu międzyszkolnego i współzawodnictwa  

w tym zakresie, poprawa bezpieczeństwa, w szczególności wspomożenie Ochotniczych 

Straży Pożarnych oraz najistotniejsza w tej chwili rzecz dla powiatu - poprawa stanu dróg 

powiatowych. W tym zakresie już niedługo mieszkańcy odczują poprawę. To wszystko jest 

możliwe dzięki działaniom ponad podziałami.  

 

Ustępujący Starosta Gryfiński Ewa De La Torre oficjalnie przekazała nowo wybranemu 

Staroście Gryfińskiemu Wojciechowi Konarskiemu klucze do urzędu i projekt budżetu  

na 2007 rok oraz materiały na temat sytuacji finansowej powiatu na dzień 30 listopada 2006 r.  

 

Interpelacje Radnych. 

- brak 

Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

Radny Adam Nycz zwrócił się z prośbą o wyznaczenie stałego dnia tygodnia obrad sesji 

Rady Powiatu w celu lepszego zorganizowania sobie czasu pracy zawodowej przez Radnych 

Powiatu. 

Przewodniczący Rady zamknął obrady I sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady Powiatu  

 w Gryfinie 

 Roman Michalski 


