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Protokół nr IV/07 
z obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

odbytej 25 stycznia 2007 r. 
 

IV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 25 stycznia 2007 roku w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i trwała od godz. 14.00.  
do godz. 16.00.  

Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Rafał Mucha  
i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 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 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powitał radnych i zaproszonych gości.  
Na protokolantów zaproponował Agnieszkę Małyszko i Marcina Wegnera. Propozycję radni 
przyjęli jednogłośnie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad  
(na podstawie § 18 ust. 5 pkt. 2 Statutu Powiatu Gryfińskiego polegającą na: 
- wprowadzeniu w pkt XIX jako druku nr 17 „Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie” (druk nr 17/IV). 
- wprowadzeniu w pkt XXI jako druku nr 19 „Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego (druk nr 19/IV). 
Porządek obrad z proponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie – zał. nr 3. 
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z III sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
2006 r.  
 

II.  Wnioski i interpelacje radnych. 
 
3/IV/2007 Radny Rafał Mucha poprosił Zarząd Powiatu o to, aby rozważył możliwość 
udostępnienia pomieszczenia dla radnych, którzy chcieliby pełnić dyżury i spotykać  
się z mieszkańcami Powiatu Gryfińskiego jak również, jeżeli byłaby możliwość 
udostępnienia bez kosztów dla powiatu adresów mailowych dla radnych, aby również  
tą drogą mieszkańcy powiatu mogli się z nimi komunikować. 
 

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

 
Starosta Gryfiński  Wojciech Konarski powiedział, że dnia 17 stycznia b.r. odbył spotkanie  
z Wojewodą Zachodniopomorskim, na którym przedstawił sytuację finansową Powiatu 
Gryfińskiego i jednocześnie zwrócił się do Wojewody z prośbą o pilne i dość szybkie 
rozpatrywanie uchwał i materiałów związanych z programem naprawczym jak również 
wszystkich materiałów, które uzupełniają uchwałę, jaką Rada Powiatu podjęła w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa jak również spraw dot. służby zdrowia. Pan 
Wojewoda Robert Krupowicz przychylił się do tejże prośby. Starosta dodał, że wspólnie  
z Wicestarostą Jerzym Milerem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino Henrykiem 
Piłatem jak i  Zastępcą Burmistrza  Eugeniuszem Kudukiem uczestniczyli w spotkaniu z Radą 
Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie. Spotkanie dot. 
przekazania w/w jednostki do prowadzenia samorządowi gminnemu. Strony podczas ponad 
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dwugodzinnego spotkania wymieniły się wspólnymi spostrzeżeniami, które traktowane  
są jako konsultacje społeczne do czasu, kiedy będą w tym zakresie podejmowane stosowne 
uchwały. W spotkanie to wpisuje się również program naprawczy finasów, który został 
przyjęty dla powiatu, ale który również wpisany jest w harmonogram działań mających na 
celu zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w kwocie 19.000.000. zł.  Efektem tego 
spotkania jest również  powołanie wspólnej Komisji ds. Oświaty w skład, której weszli Pan 
Wicestarosta Jerzy Miler, Radny Powiatu Gryfińskiego Marek Hipsz oraz Pani Małgorzata 
Król, która została wytypowana na Członka Komisji przez Radę Pedagogiczną. Komisja 
powinna zakończyć swoja pracę w marcu b.r. tak, aby można było poinformować szkołę  
o ewentualnych zmianach w roku szkolnym 2007/2008.  
W związku ze zmianami organizacyjnymi Zarząd Powiatu spotkał się również  
z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach, ponieważ 
zmiany organizacyjne w tejże jednostce, które ewentualnie zajdą wiążą się z interesami tejże 
załogi. Załodze został przedstawiony harmonogram działań jak również Zarząd złożył 
propozycję, że jest otwarty na każdą sugestię załogi, która umożliwiłaby Zarządowi 
znalezienie oszczędności jak i dojście do poprawy utrzymania dróg powiatowych. 
Starosta poprosił Radnych o zwrócenie uwagi na materiały, które otrzymali a w szczególności  
na harmonogram działań przedsięwzięć naprawczych mający na celu złożenie wniosku  
o pożyczkę z budżetu państwa na obsługę zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji. Zarząd w tym 
zakresie przyjął ramowe zadania oszczędnościowe. Dla uszczegółowienia powołany został 
Zespół, który opracowuje konkretne wymierne efekty finansowe. Na dzień dzisiejszy jest  
to katalog osiemnastu przedsięwzięć, z których część jest już wdrażana w życie i będzie nadal 
o ile Rada Powiatu konsekwentnie będzie podejmowała kolejne kroki w tym zakresie. 
Pierwsze to są zmiany organizacyjne powiatowej administracji samorządowej na terenie 
Powiatu Gryfińskiego, które są podejmowane od 1 stycznia 2007 r. Zarząd zrezygnował  
z funkcji Etatowego Członka Zarządu, część osób przeszło na emeryturę jak również część 
osób zmieniło miejsce pracy. Kolejne zmiany to zmiana w strukturze organizacyjnej 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, polegająca na łączeniu wydziałów, którego efektem 
będzie zmniejszenie zatrudnienia. To przedsięwzięcie Zarząd planuje wprowadzać od  marca 
do czerwca b.r. dlatego w dniu dzisiejszym jednym z punktów obrad jest m.in. projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Kolejnym przedsięwzięciem będą zmiany organizacyjne 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach i utworzeniem w jego miejsce 
Wydziału Zarządzania Drogami, co planowanym jest od 1 lipca b.r. Kolejnym zadaniem  
do zrealizowania jest obniżenie kosztów utrzymania placówek oświatowych poprzez łączenie 
ich i przekazanie do prowadzenia gminom, dlatego już odbyły się w tym zakresie spotkania, 
na których prowadzono rozmowy w tej sprawie. Kolejnym zadaniem jest obniżenie kosztów 
funkcjonowania jednostek pomocy społecznej poprzez przekazanie ich  zadań do realizacji 
organizacjom pozarządowym, jak również w tym zakresie działań jest przeniesienie Domu 
Dziecka z Binowa do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojne od 1 września b.r. 
Obniżenie kosztów funkcjonowania Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie liczby 
Rodzinnych Domów Dziecka oraz Rodzin Zastępczych. Kolejnym krokiem jest obniżenie 
kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie od 1 stycznia 2008 r. 
Następnym zadaniem będzie likwidacja SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
i przekształcenie go w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, co planuje się od 30 marca 
2007 r. Data ta oczywiście może jeszcze ulec zmianie. Kolejnym punktem jest konsolidacja 
długów, kredytów, jakie posiada Powiat Gryfiński. Zarząd powołał Zespół, który 
przygotowuje stosowne projekty uchwał odnośnie  zaciągania pożyczki z budżetu państwa, 
które zgodnie z procedurami najpierw muszą być opiniowane przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego. Starostwa Wojciech Konarski poinformował, że w zakresie 
inwestycji związanej z remontem pomieszczeń dla Zarządzania Kryzysowego, które mieścić 
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się  będą na terenie Powiatowej Straży Pożarnej to 29 stycznia nastąpi przekazanie placu 
budowy i wykonawca ma na realizacje tego zadania 45 dni. Jeżeli chodzi o remont Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie to w dniu 8 lutego b.r. nastąpi złożenie i otwarcie ofert, 
gdyż przetarg w tym zakresie był dwuetapowy i to będzie właśnie drugi etap tego zadania.  
 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego (druk nr 2/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/36/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w składzie 
osobowym komisji Rady (druk nr 3/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/37/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów i 
utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Widuchowa (druk nr 4/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/38/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Banie (druk nr 5/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/39/2007 
(16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo (druk  
nr 6/IV).  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/40/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
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i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Trzcińsko Zdrój 
(druk nr 7/IV).  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/41/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Cedynia (druk  
nr 8/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/42/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gryfino (druk  
nr 9/IV).  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/43/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Moryń (druk  
nr 10/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/44/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Chojna (druk  
nr 11/IV). 

 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że gdy obecny Starosta był Burmistrzem 
Chojny to miało zostać podpisane porozumienie na utrzymanie czystości tylko w mieście 
Chojna. Wówczas nie zostało ono podpisane, bo było na to za mało środków i to się nie 
opłacało. W związku z powyższym Radny zapytał, co ma teraz zrobić obecny Burmistrz  
Gminy Chojna, kiedy środków na ten cel jest o wiele mniej.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie wie, co zrobi Burmistrz Gminy 
Chojna, natomiast Gmina Chojna mimo tego, że nie wynegocjowała na to zadanie w 2006 r. 
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takiej kwoty, jaką by chciała (115.000 złotych) to złożyła później propozycję, że na 100.000 
złotych, które było ofiarowane przez Powiat Gryfiński w 2006 r. zawrze umowę.  
Z dokumentów natomiast jasno wynika, że  Powiat Gryfiński nie chciał już w późniejszym 
czasie zawrzeć takiej umowy z Gminą Chojna. Nie było już wówczas kwoty 100.000 złotych 
na to zadanie, dlatego że Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął rok budżetowy 2006 z kwotą 
długu w wysokości 1.000.000 złotych wynikających z zobowiązań 2005 r. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/45/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontów  
i utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mieszkowice (druk 
nr 12/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/46/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 13/IV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił autopoprawkę do w/w projektu uchwały.  
W zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. w pkt 4.5 na zadanie „Poprawa systemów 
odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych –ul. Mieszka I Gryfino” przeznacza 
się kwotę 88.500 złotych a pozostałą kwotę z tego zadania przeznacza się na trzy zadania 
niezrealizowane w 2006 r. tj: 
- „Wymiana stolarki okiennej – termomodernizacja jednostki powiatowej SPZOZ ZP-OiO-L 
ul. Niepodległości 39 Gryfino” – kwota 18.000 zł; 
- Wymiana stolarki okiennej – termomodernizacja jednostki powiatowej budynek mieszkalny 
ul. Niepodległości 39 Gryfino” – kwota 3.500 zł; 
- „Ocieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły – termomodernizacja jednostki powiatowej 
ZSP Nr 1 Chojna” – kwota 190.000 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/47/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata (druk nr 14/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/48/2007 
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 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu 
Powiatu na rok 2007 dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk  
nr 15/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła większością głosów uchwałę Nr IV/49/2007 
 (15 za, 1 wstrzymała się, 0 przeciw) 
 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 16/IV). 

 
Radny Ryszard Laska zwrócił się z prośbą o to, aby po wykonaniu zadania pn. „Badanie 
wód Odry i jej dopływów oraz zanieczyszczeń powietrza w Powiecie Gryfińskim” Radni 
otrzymali informację o aktualnym stanie jakości powietrza i wody w Powiecie Gryfiński.    
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/50/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu 
Starostwu Powiatowemu w Gryfinie (druk nr 17/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/51/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 18/IV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z tym, że na komisjach 
zostały wprowadzone poprawki do w/w projektu uchwały, Zarząd w formie autopoprawki 
również chce wprowadzić te zmiany i poprosił o ich przedstawienie Sekretarz Powiatu 
Barbarę Rawecką. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odczytała autupoprawkę Zarządu Powiatu  
do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie (autopoprawka Zarządu stanowi zał. nr 5 do niniejszego 
protokołu). 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/52/2007 
 (16 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
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XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 19/IV). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła większością głosów uchwałę Nr IV/53/2007 
 (12 za, 4 wstrzymały się, 0 przeciw) 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha w imieniu Rady Powiatu wręczając 
kwiaty podziękował Pani Skarbnik Liliannie Ochmańskiej za lata pracy w samorządzie 
powiatowym w Gryfinie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha ogłosił 10 min. przerwy. 
 

XXII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r. (druk 
nr 20/IV). 

 
Od tej chwili w obradach Rady Powiatu uczestniczył Radny Krzysztof Ziętek 
. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha odczytał projekt uchwały, poprosił  
o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/54/2007 
 (17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XXIII. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Gryfińskiego w 2006 r. (druk nr 21/IV). 

 
Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2006 r. 
 

XXIV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
3/IV/2007 Starosta Gryfiński Wojciech Konarski (odpowiedź na interpelację Radnego 
Rafała Muchy) powiedział, że jeżeli chodzi możliwość i udostępnienie pomieszczenia  
w budynku Starostwa Powiatowego na pełnienie dyżurów przez radnych to jest to sprawa 
techniczna i o oczywiście będzie jak najszybciej wprowadzona. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do wypowiedzi Radnego Ryszarda 
Laski powiedział, że po wykonaniu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Szczecinie  badań dot. stanu jakości powietrza i wody w Powiecie Gryfiński i otrzymaniu  
aktualnej informacji w tej sprawie zostanie ona przekazana wszystkim Radnym.  
  
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zaproponował, jeżeli byłaby możliwość 
techniczna, aby raport zawierający stan jakości  powietrza i wody w Powiecie Gryfiński 
został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do interpelacji Radnego Rafała Muchy, 
którą złożył na sesji 29.12.2006 r. a która dot. przyszłości i funkcjonowania Urzędu 
Skarbowego w Gryfinie Starosta poinformował, że nie ma jeszcze odpowiedzi na pismo, 
które w tej sprawie zostało wysłane do Ministerstwa Finansów. 
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XXV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że na I sesji Rady Powiatu zwracając się do Prezydium Rady 
prosił o rozważenie w miarę możliwości tego, aby sesje zwoływane były w środy. Radny 
dodał, że w związku z tym, że w dniu dzisiejszym sesja odbywa się w czwartek to rozumie,  
że Prezydium Rady nie ustosunkowało się do tego wniosku.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha stwierdził z przykrością, że Prezydium 
nie stanęło na wysokości zadania i do powyższego wniosku się nie ustosunkowało. Rafał 
Mucha dodał, że do kolejnej sesji Rady Powiatu Prezydium postara się ustalić tryb posiedzeń 
Rady Powiatu. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że jego zdaniem, jeżeli byłaby taka możliwość to również 
komisje Rady powinny odbywać się w jednym dniu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu 
przekazał informację, że sesje Rady Powiatu prawdopodobnie będą zwoływane w ostatnie 
czwartki każdego miesiąca. Termin ten jednak będzie jeszcze przedmiotem dyskusji. 
Starosta poinformował również, że zobowiązania Powiatu Gryfińskiego na dzień  
31.12.2006 r. wynoszą 2.970.073,43 zł. W kwocie tej zawarte są zobowiązania wymagalne  
i niewymagalne (zobowiązania wymagalne w wysokości – 894.953,97 zł, zobowiązania 
niewymagalne w wysokości – 2.075.119,46 zł). Powyższa informacja mówi o tym w jakiej 
sytuacji finansowej jest powiat, ponieważ Budżet 2007 r. nie uwzględnia podanej kwoty. 
Wojciech Konarski jako przykład podał Powiatowy Zarząd Dróg, którego zobowiązania  
z 2006 r. wynoszą 586.718,07 zł. W związku z powyższym z budżetu, jaki został uchwalony 
dla PZD na 2007 r. w wysokości 2.500.000 zł ponad 500.000 zł trzeba zapłacić za zdarzenia, 
które miały miejsce w roku 2006. 
Starosta powiedział również, że została powołana komisja, Której celem jest inwentaryzacja 
majątku ruchomego i nieruchomości Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Element ten jest 
potrzebny do przeprowadzenia procedury przetargowej na wydzierżawienie pomieszczeń 
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Starosta dodał, że zanim zostanie ogłoszony 
przetarg na to zadanie to Zarząd chciałby zorganizować spotkanie z radnymi, którzy będą 
zainteresowani problemami służby zdrowia na terenie powiatu dot. to będzie przede 
wszystkim opieki specjalistycznej.  
Starosta poinformował, że gdy Zarząd Powiatu pracował nad układem wykonawczym  
do budżetu zauważono, że kwota zapisana w uchwale budżetowej jest niezgodna z zał. nr 9  
do uchwały. W załączniku podana kwota była o 5.000 zł wyższa niż w uchwale, co również 
zauważyła RIO sprawdzając budżet powiatu na 2007 r. W związku z powyższym Starosta 
poprosił radnych, aby potraktowali ten błąd jako błąd pisarski.  
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że jego zdaniem pomysł Radnego Jana Podleśnego 
dot. zwoływania posiedzeń wszystkich komisji w jednym dniu byłby trudny do zrealizowania 
technicznie. Zwracając się do Zarządu powiedział, że jeżeli Zarząd będzie się poruszał  
w temacie służby zdrowia to on jako lekarz oferuje swoją pomoc i jeżeli Zarząd go poprosi  
to się wstawi na posiedzenie z głosem doradczym.  
 
Radny Adam Nycz zapytał czy dobrze zrozumiał Starostę, że SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie ma zostać zlikwidowany a następnie majątek szpitala ma zostać przekazany  
w dzierżawę podmiotowi prywatnemu. Radny zapytał również, czy Zarząd zastanawiał  
się nad tym, jakie zadania powierzyłby do prowadzenia podmiotowi prywatnemu.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że już poprzednia Rada Powiatu 
zadecydowała, że Szpital Powiatowy należy sprywatyzować i że powstanie w jego miejsce 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Starosta dodał, że obecny Zarząd uważa, że źle  
się stało, że została sprzedana firmie „Intermed” Sp. z o.o. Przychodnia znajdująca się przy 
szpitalu. W związku z tym szpital obecnie wynajmuje od Sp. „Intermed” pomieszczenia tj. 
m.in. ambulatorium. Ta sytuacja powoduje teraz pewną trudność dzierżawy budynku szpitala. 
Starosta dodał, że chciałby, aby w przetargu na wydzierżawienie budynku szpitala brały 
udział (oprócz Sp. „Intermed”) inne podmioty znajdujące się na rynku medycznym.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha przekazał prowadzenie obrad sesji Rady 
Powiatu Wiceprzewodniczącemu Rady Henrykowi Kaczmarowi. 
 
Radny Sławomir Terebecki powiedział, że podstawowa opieka zdrowotna na terenie 
powiatu jako taka funkcjonuje natomiast opieka specjalistyczna nie jest mieszkańcom 
zapewniona i należałoby się tym tematem zając. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że jego zdaniem np. 7% wzrost, jeżeli chodzi o podpisany 
kontrakt z NFZ wcale nie oznacza 7% zysków. W służbie zdrowia wszystko zależne jest  
od struktury kontraktu, bo to ona decyduje o tym, w jaki sposób zabiegi czy operacje  
są płacone. Adam Nycz dodał, że jego zdaniem w jak najszybszym czasie powinno dojść  
do prywatyzacji szpitala, czego chciała również Rada Powiatu poprzedniej kadencji. 
 

XXVI. Zakończenie posiedzenia. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar 
zamknął IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
 
                                               Przewodniczący Rady Powiatu 
 
                   Roman Michalski 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 


