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Protokół nr II/06 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
odbytej 20 grudnia 2006 r. 

 
II sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 20 grudnia 2006 roku w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i trwała od godz. 14.00.  
do godz. 16.45.  

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  
i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  
na  podejmowanie prawomocnych decyzji. (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto  
w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (lista obecności gości – zał. nr 2). 
 

I. Sprawy regulaminowe 
 
Przewodniczący Rady Powiatu powitał radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 
zaproponował Dominikę Konopnicką i Agnieszkę Małyszko. Propozycję radni przyjęli 
jednogłośnie. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad – zał. nr 3,  
do którego zostały wniesione poprawki. Zmieniony został projekt uchwały na druku 19/II 
oraz wycofana została uchwała na druku nr 23/II.  Radni przyjęli jednogłośnie protokół  
z I sesji Rady Powiatu w Gryfinie, która rozpoczęła się dnia 27 listopada i zakończyła  
po przerwie dnia 04 grudnia 2006 r. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w dniu dzisiejszym przed 
sesją Rady Powiatu odbyło się spotkanie wszystkich radnych z Zarządem Powiatu, na którym 
wyrażono wolę, aby ilość komisji Rady Powiatu została taka sama jak do tej pory, czyli  
w liczbie  - 5. Przewodniczący dodał, że w związku z powyższym uległ zmianie projekt 
uchwały na druku nr 2 oraz został dodany druk 10a w brzmieniu: 
druk nr 2/II - Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 
osobowego i wyboru  Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej. 
druk nr 10a/II – Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie proponowane zmiany w porządku 
obrad. 
(19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

II.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu miedzy sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/II). 

 
Starosta Gryfiński  Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu w okresie 
międzysesyjnym odbył trzy posiedzenia. Radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej 
tylko z jednego posiedzenia Zarządu z uwagi na to, że posiedzenia odbywały się w krótkich 
odstępach czasu i były bardzo obszerne programowo. Starosta dodał, że Zarząd Powiatu 
przyjął projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, 
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następnie został on przesłany do zatwierdzenia przez związki zawodowe. W styczniu 2007 
roku odbędą się spotkania i konsultacje w sprawie powyższego projektu uchwały a następnie 
zostanie przekazany pod obrady Rady Powiatu. Zarząd przyjął również projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego w związku z podpisaniem umów  
na nową edycję projektów stypendialnych z EFS dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych  
i studentów zamieszkujących na terenie Powiatu Gryfińskiego. W zakresie szkolnictwa 
uchwałą Zarządu Powiatu została zatwierdzona lista uczniów i studentów uprawnionych  
do otrzymania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007. Zarząd Powiatu przedstawił również 
Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odpowiednie wytyczne dot. kolejnych 
uchwał, które wpisują się w program naprawy finansów powiatu w sprawie łączenia w części 
likwidacji niektórych placówek oświatowych. Jest to na etapie przygotowań, ale jest  
to konieczne i decyzje w tej sprawie Rada będzie podejmowała w styczniu - lutym 2007 r. 
Starosta podkreślił, aby nie wprowadzać zamętu informacyjnego, że są to projekty uchwał, 
które m.in. dot. przekazania ZSP w Mieszkowicach samorządowi gminnemu Mieszkowic.  
Czy powyższy projekt uda się zrealizować nie wiadomo, ale Zarząd w takim rozwiązaniu 
widzi obniżenie obciążeń związanych z nie dofinansowaniem tejże placówki. Zostały 
przeprowadzone wstępne rozmowy w tej sprawie z Burmistrzem Gminy Mieszkowice. 
Starosta Wojciech Konarski powiedział, że został przygotowany projekt uchwały dot. Szkoły 
Specjalnej w Gryfinie celem przeniesienia tejże jednostki do Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Chojnie.  
Zarząd Powiatu spotkał się z przedstawicielem Sp. z o.o. „Intermed”, która realizuje program 
restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Spółka chciała od Zarządu Powiatu 
deklaracji, że będzie kontynuowany  program restrukturyzacji szpitala. Na tym etapie 
oczywiście trudno Zarządowi powiedzieć, że nie będzie kontynuacji tego programu skoro 
wszystkim zależy na tym, aby usługi medyczne dla mieszkańców powiatu były prowadzone  
w jak najszerszym zakresie i aby były nieodpłatne, natomiast istotne jest to, aby nie powstał 
drugi zakład opieki zdrowotnej taki jak ten, który teraz jest w likwidacji. Bilans szpitala 
pomimo prowadzonego programu restrukturyzacyjnego wskazuje, że jego zadłużenie wynosi 
ponad 2.000.000 złotych a z nowych informacji, które w tej chwili wpłynęły do Zarządu 
doszedł nowy dług. Pracownicy, którzy są zatrudnieni w szpitalu mają uprawnienia  
do niewypłaconych należności z tytułu „13 pensji”. Takich pracowników, którzy mają 
roszczenia do szpitala w tym zakresie jest 55, a roszczenia w stosunku do szpitala  
to roszczenia również do organu prowadzącego, którym jest Powiat Gryfiński. Zatem  
na dzień dzisiejszy zadłużenie szpitala wynosi około 3.000.000 złotych. W związku  
z powyższym kolejnym zadaniem Zarządu Powiatu będzie weryfikacja każdego punku 
umowy trójstronnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Spółką „Intermed” a  Szpitalem 
Powiatowym w Gryfinie która została podpisana w dniu 19 grudnia 2005 r. Zarząd chce 
uzyskać informacje, które z punktów powyższej umowy zostały już zrealizowane a które nie  
i dlaczego, ponieważ ten program jest realizowany już rok czasu i powinien przynosić 
wymierne efekty. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ta działalność, która jest 
rentowna tj. szpitalnictwo ambulatoryjne zostało w drodze cesji przejęte przez spółkę 
„Intermed”, natomiast szpitalnictwo zamknięte, które jest nierentowne nadal prowadzi szpital, 
mimo tego, że zgodnie z umową w drodze cesji kontrakt z NFZ na usługi z zakresu 
szpitalnictwa zamkniętego miała przejąć spółka „Intermed”. Starosta powiedział również,  
że uchwały, które były podejmowane przez poprzednią Radę Powiatu w sprawie włączenia  
w struktury szpitala Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego  
w Gryfinie została uchylona przez Wojewodę, jak również została uchylona uchwała  
o przekazaniu spółce „Intermed” prowadzenie usług z zakresu szpitalnictwa ambulatoryjnego 
– specjalistycznego. W związku z powyższym trzeba jak najszybciej przeprowadzić proces 
restrukturyzacji szpitala i znaleźć końcowe rozwiązanie dla tegoż szpitala, aby nie rosły 
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kolejne długi. Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd zajmował się na swoich 
posiedzeniach również inwestycjami prowadzonymi przez Powiat. Starosta przypomniał,  
że na I sesji Rady Powiatu, kiedy odchodzący Zarząd mówił o raporcie zamknięcia  
i o „przecinaniu wstęg” to chciałby dodać, że w rezultacie żadna inwestycja z trzech 
planowanych nie została rozpoczęta - w sensie faktycznego wykonywania. Na inwestycje  
w Chojnie nie został wybrany wykonawca, ponieważ przetarg został uchylony – inwestycja 
na kwotę 3.000.000 złotych. Nie wybrano również wykonawcy na remont internatu przy  
ul. Łużyckiej w Gryfinie jak również nie został wybrany wykonawca na remont pomieszczeń, 
w których ma się znajdować punkt Zarządzania Kryzysowego w części budynku Straży 
Pożarnej w Gryfinie. Dodatkowo na w/w inwestycje został zaciągnięty kredyt w Banku 
Ochrony Środowiska i transze, które zostały przekazane na konto powiatu nie zostały do tej 
chwili uruchomione, ponieważ nie ma „przerobu”. Także kredyt w wysokości 2.500.000. 
złotych na dzień dzisiejszy kosztuje powiat 17.000. złotych. Nie rozpoczęcie inwestycji  
w Chojnie powoduje również problem z otrzymanymi na ten cel dotacjami z budżetu 
państwa. Jest to kwota 300.000. złotych, ale ona na całe szczęście została zaliczona  
do środków niewygasających, zatem będzie można ją wykorzystać do końca czerwca 2007 r. 
natomiast gorzej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o dotację również z budżetu państwa, 
ale przekazywaną przez Wojewodę w kwocie 310.000 złotych z uwagi na to, że aby tę kwotę 
wykorzystać należy dołożyć swoje 310.000. złotych. Ponieważ nie zostały przeprowadzone 
odpowiednie procedury to tej kwoty nie można wykorzystać. Starosta powiedział, że Zarząd 
stara się choćby w części uratować kwotę 310.000. złotych i dlatego na posiedzeniu dnia  
19 grudnia 2006 r. podjął decyzję, aby Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych oraz Dyrektor Domu Dziecka w Binowie przygotował specyfikację - jeżeli uda 
się przeprowadzić przetargi inwestycyjne, czyli te, które dot. zakupu sprzętu dla Binowa -  
to może, chociaż część z tej kwoty uda się uratować. Decyzja w tej sprawie wpłynęła  
do poprzedniego Zarządu 6 listopada b.r., natomiast oprócz tego, że te pieniądze zostały 
wprowadzone do budżetu powiatu 24 listopada b.r. to nic nie zostało zrobione, aby tę kwotę 
uruchomić. Starosta dodał, że  w pracach Zarządu uczestniczyli niektórzy Radni Rady 
Powiatu i niestety mogli sami się przekonać, że „pod pręgierzem” wielu pytań okazało się,  
że niektórzy naczelnicy oraz pracownicy nie posiadali w tej sprawie żadnej wiedzy, że takie 
środki w takiej procedurze należy uruchamiać i to jest przykre. Jeżeli chodzi o inwestycje 
związane z remontem pomieszczeń internatu przy ul. Łużyckiej w celu przeniesienia do nich 
Wydziału Komunikacji i Transportu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Nadzoru 
Budowlanego to w momencie, kiedy Zarząd miał podpisać umowę z wykonawcą  
na to zadanie pojawiły się problemy natury społecznej. Pojawiły się opinie  
m.in. od kierownictwa szkoły czy takie przeznaczenie funkcjonalne internatu powinno mieć 
miejsce. Przeniesienie PCPR do pomieszczeń internatu spowodowałoby łączenie osób 
niepełnosprawnych z uczniami uczącymi się w szkole a mieszkającymi w internacie, którym 
należy zapewnić pewien komfort nauki. Ważniejszym argumentem jednak jest to,  
że do Wydziału Komunikacji trafia wiele osób, dla których załatwienie sprawy  
na ul. Łużyckiej jest sporym problemem komunikacyjnym, dlatego Zarząd na posiedzeniu 
dniu 19 grudnia podjął decyzję, że nie będzie podpisywał umów (licząc się z tym, że wybrany 
oferent może sobie zażyczyć zwrotu kosztów za przygotowanie swojej oferty) i ponownie 
przeanalizuje sprawę związaną z ulokowaniem w/w instytucji. Starosta dodał, że został 
wybrany wykonawca na inwestycję związaną z przygotowaniem punktu Zarządzania 
Kryzysowego.  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli chodzi o finanse powiatu  
to okazuję się, że wielu kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu składa 
pisma do Zarządu Powiatu, które pokazują kondycję finansową powiatu. Miedzy innymi  
w październiku i listopadzie b.r. nie były odprowadzane składki ZUS w niektórych 
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jednostkach oświatowych, jak również w jednej jednostce wynagrodzenia pracownicze były 
płacone z funduszu socjalnego. Starosta dodał, że na dzień dzisiejszy powiat na swoim koncie 
posiada 600.000. złotych, natomiast potrzeby minimalne w grudniu b.r. (tj. wynagrodzenia w 
jednostkach organizacyjnych powiatu bez składek ZUS) wynoszą 1.024.000. złotych. 
Również należy zapłacić 470.000. złotych do dnia 31 grudnia 2006 r. – kwota ta dot. dwóch 
kredytów. W związku z powyższym sytuacja powiatu nie jest rewelacyjna i należy znaleźć 
rozwiązania, które zaradzą tej sytuacji jak również takie rozwiązania, które pomogą spłacać 
wcześniej zaciągnięte zadłużenia, bo nie można trwać w ciągłym zadłużeniu bez względu na 
to czy te zadłużenia powstały z działalności powiatu czy z pewnych przekształceń, które 
miały miejsce np. jeśli chodzi o szpital. Starosta dodał, że  w związku z powyższym bilans 
otwarcia i spotkanie z mediami w powyższej sprawie odbędzie się w styczniu 2007 r., 
ponieważ faktyczną sytuację będzie widać po zamknięciu roku 2006 r. Z tego też powodu 
została wycofana uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu, ponieważ osoby, które są 
w kadrze zarządzającej powinny najpierw się rozliczyć a potem dopiero odejść. Starosta 
powiedział również, że uczestniczył w spotkaniach z Wojewodą Zachodniopomorskim 
Robertem Krupowiczem, który m.in. zdementował informacje pojawiające się w prasie o tym, 
że w Gryfinie miałaby powstać elektrownia atomowa. Rząd w tym zakresie nie ma żadnych 
planów. Wojciech Konarski dodał, że we wrześniu b.r. zmieniła się ustawa dot. stref 
specjalnych tzn. takich stref, w których przedsiębiorcy mogą otrzymywać ulgi. To oznacza,  
że takie ułatwienia mogą przyczynić się do pozyskania dużych inwestorów, którzy z kolei 
mogą przyczynić się do spadku bezrobocia w Powiecie Gryfińskim. Starosta dodał, że odbył 
spotkanie z burmistrzami gmin wchodzących w skład powiatu, na którym poruszono  
m.in. temat związany z inwestycjami na drogach powiatowych. Starosta zaznaczył,  
że współpracując z gminami w tym zakresie powinna powstać poprawa, ale nie wątpliwie  
na przeszkodzie stoi sprawa finansów, zatem w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie 
Powiatu pewne rozwiązania tak żeby można było poprawiać stan dróg i żeby był  
on pozytywnie odczuwalny dla mieszkańców powiatu.  
 
 

III. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
1/II/2006 Radny Adam Nycz  powiedział, że nie zgadza się z opinią Pana Starosty odnośnie 
inwestycji prowadzonych przez powiat. Dodał, że fakty, które przedstawił Starosta  
są oczywiste natomiast należy dodać, że jeżeli chodzi o inwestycje w Chojnie to jeszcze 
długo nikt nie będzie mówił o „przecinaniu wstęg”, ponieważ jest to inwestycja 
długoterminowa - trzyetapowa. Na tę budowę zgłosił się tylko jeden oferent, który popełnił 
szereg błędów i to on wówczas jako Członek Zarządu był przeciwny temu, aby taką umowę 
podpisać, bo każdy, kto podpisuje umowę, w której są błędy w zamówieniu publicznym zdaje 
sobie sprawę, że prędzej czy później zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Oferent miał 
pretensje do tego, że ta umowa nie została podpisana, ale oczywiście do tego służy instytucja 
odwoławcza a zatem oferent mając uwagi, co do procedury przetargu powinien był 
oprotestować tę decyzję. Radny Adam Nycz powiedział, że z dużym zaskoczeniem przyjął 
informację Pana Starosty, że Zarząd chce się wycofać z inwestycji na ul. Łużyckiej, ponieważ 
cała inwestycja była przemyślana w ten sposób, że miała ona przynieść określone 
oszczędności. Internat był opustoszały i poprzedni Zarząd jak i Rada Powiatu nie zrobiła nic 
bez wiedzy Pani Dyrektor. Poprzedni Zarząd chciał uniknąć kosztów utrzymania internatu 
(ogrzewania powierzchni opustoszałych) jak również poprawić warunki pracy Wydziału 
Komunikacji, który funkcjonuje obecnie w zagrzybionych pomieszczeniach. Zdaniem 
radnego jest to uciążliwe zarówno dla  pracowników jak i petentów tego Wydziału. Radny 
zaapelował do Rady, aby dokładnie przyjrzała się inwestycji na ul. Łużyckiej. Dodał,  
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że ta inwestycja jest inwestycją zdrową i będzie służyła petentom jak również szkole. Dzisiaj 
szkoła płaci za ciepło całego internatu duże pieniądze. Można w tym węźle cieplnym, który 
się tam znajduje zrobić trzy podwęzły – jeden dla starostwa i jednostek, które zostałyby tam 
przeniesione, drugi dla osób fizycznych (nauczycieli tam mieszkających) i trzeci dla szkoły.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił Radnego Adama Nycza  
o konkluzje. 
 
Radny Adam Nycz zapytał czy są jakieś ograniczenia, co do ilości wystąpień i czasu 
wystąpień. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odpowiedział, że teraz omawiany jest 
punkt  wnioski i interpelacje radnych a nie wyjaśnienia. 
 
Radny Adam Nycz odpowiedział, że chciał się odnieść do wypowiedzi Pana Starosty i dostał 
na to przyzwolenie Pana Przewodniczącego, ale skoro Przewodniczący teraz zabiera mu głos 
to dziękuje i nie będzie się więcej odnosił do tej wypowiedzi.  
 
2/II/2006 Radny Rafał Mucha powiedział, że chciałby złożyć ustnie interpelację do Zarządu 
Powiatu w dniu dzisiejszym a do końca tygodnia postara się dostarczyć listę argumentów  
na piśmie w tej sprawie. Rafał Mucha powiedział, że dotarły do niego informacje o tym,  
że Ministerstwo Finansów planuje reorganizować sieć urzędów skarbowych a jednym  
z zamiarów Izby Skarbowej w Szczecinie jest likwidacja Urzędu Skarbowego w Gryfinie. 
Radny dodał, że nie bardzo sobie wyobraża jak ma funkcjonować Powiat Gryfiński (ponad 
80.000 mieszkańców) pozbawiony Urzędu Skarbowego z koniecznością dojazdu podatników   
do Szczecina. W związku z powyższym radny poprosił Zarząd Powiatu, aby tą sprawa się 
zajął. Dodał, że poprosił również Pawła Muchę radnego Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego, aby taką interpelację złożył na sesji Sejmiku i tak też się stało.  
 
 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 
osobowego i wyboru  Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej (druk nr 2/II). 

 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/9/2006  
(19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 
osobowego i wyboru  Komisji Gospodarki (druk nr 3/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/8/2006 
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 
osobowego i wyboru  Komisji Rewizyjnej (druk nr 4/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zapytał czy 
ktoś z radnych zgłasza uwagi do w/w projektu uchwały. 
 
Członek Zarządu Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Zarząd ma pewną 
wątpliwość interpretacyjną – czy Komisja Rewizyjna powinna liczyć 5 czy 6 członków. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zarządził 5 min. przerwy w celu 
zaciągnięcia opinii prawnej w sprawie ilości członków Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że po konsultacji prawnej 
ustalono, że Komisja Rewizyjna powinna składać się z 5 członków a nie tak jak to było  
w projekcie uchwały z 6. W związku z powyższym Roman Michalski odczytał nazwiska 
osób, które miały być członkami Komisji Rewizyjnej: 
1. Adam Nycz 
2.Czesław Krzemiński 
3. Bolesław Paulski 
4. Jan Gładkow 
5. Sławomir Terebecki 
6. Aleksander Szoka 
 
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy któryś z wymienionych Radnych wyraża wolę 
przejścia do innej komisji. 
W związku z brakiem chętnych osób, które chciałyby zrezygnować z uczestnictwa w pracach 
Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wytypowanie osób do Komisji 
Skrutacyjnej w celu wyboru członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że zdaje sobie sprawę ze swoich możliwości wyborczych  
na sali i w związku z tym żeby ułatwić Radzie zadanie zrezygnował z członkostwa w Komisji 
Rewizyjnej i poprosił o przeniesienie do Komisji Budżetowej. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej, w której skład weszli radni: 
1. Czesław Krzemiński 
2. Bolesław Paulski 
3. Jan Gładkow 
4. Sławomir Terebecki 
5. Aleksander Szoka 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła większością głosów uchwałę Nr II/7/2006 
 (18 za, 1 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 
osobowego i wyboru  Komisji Budżetowej (druk nr 5/II). 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/6/2006 
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 
osobowego i wyboru  Komisji Spraw Społecznych (druk nr 6/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/5/2006 
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
Przewodniczący zarządził 15 min. przerwy na ukonstytuowanie się komisji Rady Powiatu.  
 
 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej (druk nr 10a/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie.  
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/14/2006 
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki(druk nr 8/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/13/2006  
(19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (druk nr 9/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła większością głosów uchwałę nr II/12/2006  
 (18 za, 1 wstrzymał się, 0 przeciw) 
 
 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Budżetowej (druk nr 10/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę nr II/11/2006  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
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XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych (druk nr 7/II). 

 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/10/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 11/II).  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/15/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do dokonywania czynności  
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Gryfińskiego (druk  
nr 12/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/16/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do podejmowania czynności 
w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie 
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady (druk nr 13/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/17/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu (druk nr 14/II); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/18/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
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XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia 
przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka Nr 162/1 o powierzchni 0,5245 ha, położonej obrębie 
ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Parkowej 5, zabudowanej 
budynkiem i budowlami szpitala (druk nr 15/II); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił autopoprawkę Zarządu Powiatu  
do w/w projektu uchwały. Został dodany § 2 w brzmieniu: 
Zrealizowanie § 1 nastąpi w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Gryfinie. 
W związku z powyższym numeracja kolejnych paragrafów uległa przesunięciu bez zmian  
w ich treści.  
Starosta Wojciech Konarski dodał, że uchwała dot. wydzierżawienia pomieszczeń szpitala dla 
spółki „Intermed”. Jest to zgodne z przyjętym programem restrukturyzacyjnym, aczkolwiek 
dobrze byłoby gdyby Zarząd Powiatu w Gryfinie mógł zadecydować o zasadach i terminie 
wydzierżawienia tychże pomieszczeń.   
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła większością głosów uchwałę Nr II/19/2006.  
 (18 za, 1 wstrzymała się, 0 przeciw) 
 
 

XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny (druk  
nr 16/II); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/20/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na zadania realizowane w 2006r. (druk nr 17/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/21/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany reprezentanta 
Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 18/II). 
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Radny Ryszard Laska powiedział, że chciałby, aby Rada Powiatu zobowiązała swoich 
przedstawicieli do systematycznego składania sprawozdań z prac w Zgromadzeniu Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/22/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XXII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006(druk nr 19/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/23/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XXIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006(druk nr 20/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/24/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 

XXIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2006(druk nr 21/II). 

 
Członek Zarządu Powiatu Maciej Racinowski złożył wniosek, aby Przewodniczący Rady 
Powiatu odczytywał w projektach uchwał tylko zwiększenia i zmniejszenia w budżecie bez 
powoływania się na działy i rozdziały. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez radnego Macieja 
Racinowskiego. 
 
W wyniku głosowania wniosek radnego Macieja Racinowskiego został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/25/2006.  
 (19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XXV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Sekretarza 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 22/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
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W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła większością głosów uchwałę Nr II/26/2006.  
 (14 za, 5 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XXVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Sekretarza 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 24/II). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła większością głosów uchwałę Nr II/27/2006.  
 (18 za, 1 wstrzymała się, 0 przeciw) 
 

XXVII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
 

XXVIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że na jego ręce wpłynęło 
szereg życzeń gratulacyjnych z okazji wyborów, nominacji jak również z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia przesłali m.in.: Poseł na Sejm Pan Arkadiusz 
Litwiński, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryfinie, mieszkańcy oraz pracownicy 
DPS w Nowym Czarnowie, Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Goleniowie, 
Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie, Dziekan Wydziału Zarządzania  
i Ekonomii Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Radny 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pan Paweł Mucha oraz Prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek. 
 
Przewodniczący odczytał pismo Pana Pawła Muchy Radnego Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego skierowane do Rady Powiatu w Gryfinie: 
  
„Mam przyjemność poinformować Wysoką Radę, iż w związku z planowanym w projekcie 
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 r. zwiększeniem kwoty dotacji 
podmiotowej dla PKP Polskie Przewozy Regionalne sp. z o.o. z dotychczasowych 29,9 min zł 
do 35 min zł oraz oszczędnościom tej spółki poczynionym dzięki korzystaniu z zakupionych 
przez Województwo autobusów szynowych, w Zachodniopomorskiem wzrosła od 10 grudnia 
bieżącego roku o 25 proc. liczba połączeń kolejowych. Co szczególnie istotne z punktu 
widzenia mieszkańców Powiatu Gryfińskiego oraz miłe do przekazania Wysokiej Radzie  
na trasie lokalnej z Gryfina do Szczecina liczba połączeń zwiększyła się z 25 do 37. 
Mając na uwadze potrzebę współpracy z Wysoką Radą oraz Zarządem Powiatu Gryfińskiego 
w celu rozwiązywania lokalnych problemów chciałbym także poinformować o przyjętej przeze 
mnie z niepokojem nieoficjalnej informacji o zamiarze ewentualnego zlikwidowania,  
w ramach reorganizacji struktury administracji skarbowej, Urzędu Skarbowego w Gryfinie. 
Chcąc przeciwdziałać tego rodzaju nieracjonalnym propozycjom, które skutkowałyby 
niewątpliwie znacznym utrudnieniem dostępu do administracji skarbowej szerokim rzeszom 
mieszkańców powiatu gryfińskiego oraz działającym na naszym terenie przedsiębiorcom 
zgłosiłem, na skutek sugestii Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Pana Rafała 
Muchy, nowo wybranemu Zarządowi Województwa oraz Przewodniczącemu Sejmiku 
zapytanie w sprawie potwierdzenia tej informacji w Izbie Skarbowej w Szczecinie oraz  
w Ministerstwie Finansów. O uzyskanej odpowiedzi ze strony tych organów będę Państwa 
niezwłocznie informować. Uważam, iż powinniśmy wspólnie, na szczeblu jednostek 
samorządu terytorialnego trzech stopni, dać wyraz naszej negatywnej ocenie zamiaru 
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likwidacji Urzędu Skarbowego w Gryfinie, aby już na tym etapie przeciwdziałać realizacji 
takiego pomysłu. 
Jednocześnie ze swej strony chcę zadeklarować, zarówno w tej sprawie, tak jak i w innych, 
gotowość do podjęcia wszelkiej współpracy w działaniach na rzecz dobra i rozwoju Powiatu 
Gryfińskiego.” Pismo stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący przypomniał Radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych  
w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania i dodał, że jeżeli ktoś z radnych nie pobrał 
wzorów oświadczeń to są one dostępne w Biurze Obsługi Rady. Roman Michalski 
poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu w Gryfinie planowana jest na dzień 29 grudnia 
b.r. na godz. 14.00. jak również planowane jest spotkanie wszystkich komisji w tym dniu  
o godz. 11.00. 
 
Przewodniczący odczytał pismo Referatu Zdrowia w sprawie przedłożenia listy kandydatów 
na członków rad społecznych przy zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński 
jest organem założycielskim – pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Roman Michalski odczytał również pismo w sprawie oddelegowania przez Rade Powiatu 
dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – pismo stanowi 
zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Członek Zarządu Barbara Rawecka poprosiła, aby radni w ciągu trzech dni złożyli  
w Biurze Rady swoje propozycje do rad społecznych i komisji, ponieważ koniecznym jest 
przygotowanie odpowiednich uchwał w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Roman Michalski w imieniu Prezydium Rady złożył wszystkim serdeczne 
życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 
 
 

XXIX. Zakończenie posiedzenia. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Roman Michalski zamknął  
II sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 
 
                                                Przewodniczący Rady Powiatu 
                   Roman Michalski 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 


