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   PROTOKÓŁ NR V/2007 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 01 marca 2007 roku 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski o godz. 14.00 otworzył 

sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, w chwili 

rozpoczęcia posiedzenia uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 20 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

I. Sprawy regulaminowe: 

Na protokolantów Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował Dominikę Konopnicką  

i Radosława Kalińskiego. Propozycję radni przyjęli jednogłośnie. Radni jednogłośnie przyjęli 

protokół z IV sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.01.2007 r.  

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski zgłosił wniosek o zmianę porządku 

obrad (na podstawie paragrafu 18 ust. 5 pkt. 2 Statutu Powiatu Gryfińskiego) i zaproponował 

wycofanie projektu uchwały Rady Powiatu druk nr 17/V w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Gryfińskiego. W/w projekt uchwały, który zostanie uzupełniony o powołanie 

5 członka Zarządu Powiatu w Gryfinie zostanie przedstawiony na kolejnej sesji Rady Powiatu 

w Gryfinie.  

 

Porządek obrad z proponowanymi zmianami (stanowiący załącznik nr 2) został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

II. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/V);  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyła 

się konferencja prasowa z udziałem członków Zarządu Powiatu i Przewodniczącego Rady 

Powiatu, na której został przekazany bilans otwarcia Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

(który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
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„BILANS OTWARCIA 

1. Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego 

• ogółem - 2 970 073,43 zł, 

• w tym: zobowiązania wymagalne - 894 953,97 zł 

2. Zadłużenie z tytułu kredytów, wyemitowanych obligacji oraz planowane koszty obsługi 

długu publicznego na dzień 31.12.2006 r. 

• Raty kapitału i wykupu - 16 133 427,09 zł 

• Odsetki - 5 096 641,88 zł 

 Spłaty planowane są do 2015 r., średnio po 2,5 mln zł rocznie. 

3. Wierzytelności SPZZOZ w likwidacji  

• ogółem - 9 035 057,43 zł, 

• w tym: odsetki - 4 064 015,50 zł 

4. Zobowiązania SPZOZ Szpital Powiatowy  

• 2 295 675,24 zł 

SUMA WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ - 35 560 875,07 zł” 

 

Starosta Gryfiński powiedział, że z informacji przekazanej ostatnio przez pana Jerzego 

Gromowskiego Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie stan zobowiązań Szpitala 

jest wyższy o około 700 000 zł, czyli to jest łącznie 3 100 000 zł - tyle, ile wynosiło 

zobowiązanie w 2005 r. kiedy szpital rozpoczynał restrukturyzację.  

W związku ze złożoną rezygnacją przez p. Jerzego Gromowskiego Dyrektora SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Zarząd Powiatu powołał z dniem 01 lutego 2007 r. Panią Dorotę 

Rydzewską-Sirant na p.o. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.  

W związku z nakazem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie  

dot. zamknięcia chirurgii ogólnej w terminie od 21.02.2007 r. do 31.03.2007 r. Dyrektor 

Dorota Rydzewska-Sirant podjęła następujące czynności: zawiadomiła Wojewodę 

Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia, filię gryfińskiego wojewódzkiego oddziału doraźnej pomocy medycznej, wszystkie 

placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie Powiatu Gryfińskiego a także 

zawarła porozumienie z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 w Szczecinie 

na wykonywanie świadczeń w zakresie chirurgii ogólnej. W chwili obecnej prowadzone  

są przygotowania do remontu na oddziale chirurgii ogólnej oraz działania mające na celu 

pozyskanie specjalistów z zakresu chirurgii. Starosta Gryfiński powiedział, że wspólnie  
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z Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zwrócił się do Prezesa Elektrowni Dolna 

Odra z prośbą o rozważenie możliwości pomocy w wykonaniu w/w remontu. 

Starosta Gryfiński powiedział, że w okresie międzysesyjnym dwukrotnie uczestniczył  

w spotkaniu z Zarządem Narodowego Funduszu Zdrowia i stwierdził, że nie ma zagrożeń  

w realizacji kontraktów zawartych z NFZ na okres 3 lat. Zarząd Powiatu stoi przed kolejnymi 

krokami dot. przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Szpital Powiatowy w Niepubliczny Zakład. W tej sprawie został przygotowany projekt 

uchwały znacznie wyprzedzający podjęcie decyzji przez Radę Powiatu w celu 

wypowiedzenia się w tej sprawie przez wszystkich zainteresowanych i związki zawodowe. 

Tak, aby na kolejnej sesji Rady Powiatu można było zdecydować o rozwiązaniach, które 

powinny zaowocować w przyszłości zachowaniem w obecnym zakresie służby zdrowia  

na terenie powiatu. Starosta powiedział, że oficjalnie mówi się o zniknięciu trzech szpitali  

z mapy Województwa Zachodniopomorskiego. W ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia  

w szczególności w zakresie chirurgii Województwo Zachodniopomorskie dysponuje dużo 

większym potencjałem niż inne województwa. W związku z tym plany NFZ  

co, do kontraktowania usług w przyszłości stawia pod znakiem zapytania istnienie tych 

szpitali, które nie będą oferowały usług na odpowiednim poziomie i z odpowiednią kadrą.  

W tym roku NFZ chce przeanalizować kadry, ponieważ często się zdarza, że kadra przypisana 

do danego szpitala de facto nie jest w nim, co nie służy pacjentom. 

Starosta Gryfiński wraz z Sekretarzem Powiatu uczestniczyli w sesji Rady w Powiecie 

Uckermark na oficjalne zaproszenie Starosty Powiatu Uckermark Klemensa Schmitza.  

Na spotkaniu zostały wyrażone wzajemne oczekiwania co do współpracy. Starosta Gryfiński 

zadeklarował chęć współpracy przede wszystkim w zakresie: realizacji projektu Geopark 

"Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" jako elementu rozwoju turystyki, współpracy 

kobiet w szczególności Stowarzyszeń Kół Gospodyń, współpracy służb policji i straży 

pożarnej oraz ochrony przed katastrofami, a także współpracy szkół w zakresie edukacji.  

Do szkoły niemieckiej uczęszcza 65 uczniów przy nie do końca wystarczających 

instrumentach prawnych. W rezultacie muszą zostać zaktualizowane niektóre punkty umowy 

obejmującej rok szkolny 2006/2007, które wygasły. Istnieje problem realizacji programu 

ramowego, który nie zawsze jest realizowany po stronie niemieckiej. Na kolejnej sesji Rady 

Powiatu zostanie przedłożony projekt uchwały upoważniający Zarząd Powiatu do podpisania 

porozumienia z Powiatem Uckermark.  

W dniu 28 lutego br. Starosta Gryfiński uczestniczył w sesji Rady Miejskiej   

w Mieszkowicach, gdzie podczas debaty dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
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w Mieszkowicach w myśl realizacji uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dot. naprawy 

finansów publicznych, Starosta przedstawił powody dla których powiat wychodzi  

z propozycją przekazania prowadzenia tejże szkoły przez gminę przy jednoznacznym 

rozpatrywaniu tej decyzji nie tylko przez pryzmat finansów, ale biorąc pod uwagę trudności 

uczniów w dotarciu do oddalonych szkół. Starosta Gryfiński powiedział, że subwencja 

oświatowa w wysokości 890 000 zł pozwoliłaby prawidłowo funkcjonować pozostałym 

szkołom. Starosta wyraził nadzieję, że w niedługim czasie po kolejnym spotkaniu radnych 

miejskich nastąpi wola przejęcia prowadzenia tej szkoły. Wartość rynkowa budynku 

szkolnego wraz z niedawno oddaną do użytku salą gimnastyczną wynosi około 10 000 000 zł. 

W odpowiednim terminie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zostało wystosowane 

pismo z informacją, że Powiat Gryfiński nosi się z zamiarem przekazania prowadzenia 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Gminie Mieszkowice.  

Starosta Gryfiński powiedział, że bez żadnych trudności przebiega realizacja remontu 

pomieszczeń dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Państwowej Powiatowej 

Straży Pożarnej, który ma się zakończyć w miesiącu marcu, a od mają ma rozpocząć 

działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Zarząd dokonał wyboru wykonawcy na modernizację Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie. Po ogłoszeniu wyniku przetargu został złożony protest przez firmę, której oferta 

została odrzucona. Z analiz wynika, że protest jest nieuzasadniony, lecz firma może 

skorzystać z możliwości złożenia odwołania do Prezesa Zamówień Publicznych. To może 

spowodować przesunięcie terminu wejścia na plac budowy. Jest to niekorzystne z uwagi  

na to, że do 30 czerwca należy wykorzystać część dotacji w wysokości 300 000 zł ze środków 

niewygasających należy mieć nadzieję, że sprawy biurokratyczne i proceduralne uda się 

pokonać. Starosta Gryfiński powiedział, że Zarząd Powiatu przyjął harmonogram działań 

związanych z, w chwili obecnej najważniejszą rzeczą, jaką jest złożenie wniosku o pożyczkę  

z budżetu państwa dot. konsolidacji zobowiązań umożliwiającą powiatowi rozwiązanie spraw 

wielu wierzycieli. W związku z harmonogramem kompletowane są dokumenty i Zarząd 

Powiatu oczekuje Raportu o stanie finansów z Regionalnej Izby Obrachunkowej, które 

zostaną skierowane do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu zaopiniowania. 

Nie odbyły się jeszcze spotkania z poszczególnymi gminami w sprawie powierzenia zadań  

i utrzymania dróg powiatowych, a pierwsze negocjacje rozpoczęte były z Burmistrzem 

Mieszkowic. Jest to związane z faktem, że do końca marca powiat wiążą umowy związane  

z akcją zima. 
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Starosta Gryfiński powiedział, że nie prowadził rozmów w związku z ważnym działaniem 

jakim jest likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie i związanych z tym spraw 

pracowników, którym powiat nie może zaproponować pracy. Starosta powiedział,  

że do uchwały zostanie złożony wniosek Zarządu Powiatu, żeby termin pierwotnie 

zaproponowany zmienić na 30 kwietnia br., tak, aby dać sobie faktycznie możliwość 

rozmowy z burmistrzami i zakładami komunalnymi, aby tą uciążliwość dla załogi jak 

najbardziej zmniejszyć. 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2006 r. oraz uzyskaną pozytywną opinią 

Komisji Budżetowej, Zarząd Powiatu dokonał umorzeń wierzytelności  

za 2006 r. (Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2006 r. 

udzielonych na podstawie uchwały Nr XXXVII/457/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania  

lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jednostkom 

organizacyjnym należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy  

- ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także 

organów do tego uprawnionych - sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu).   

 

III. Wnioski i interpelacje radnych: 

 

- brak wniosków i interpelacji, 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wstąpienia kandydata  

z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu 

(druk nr 2/V); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnej 

Pani Barbary Raweckiej do Rady Powiatu z tej samej listy wchodzi Pan Andrzej Szelążek, 

który wyraził zgodę na piastowanie mandatu radnego (oświadczenie stanowi załącznik  

nr 5 do niniejszego protokołu) a także zgodnie ze wskazaniami Krajowego Biura Wyborczego 

(treść pisma wskazującego Pana Andrzeja Szelążka jako kolejnego z największą liczbą 

głosów po Pani Barbarze Raweckiej  została odczytana i stanowi załącznik nr 6  

do niniejszego protokołu).   Przewodniczący poprosił Pana Andrzeja Szelążka do stołu 

prezydialnego w celu złożenia ślubowania. Pan Andrzej Szelążek odczytał rotę ślubowania: 
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"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji  

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" i zakończył słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie, w którym nie uczestniczy 

nowo powołany radny A. Szelążek. W wyniku głosowania uchwała podjęta została 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski wręczył Panu Andrzejowi Szelążkowi 

mandat radnego. Od tej pory w głosowaniu uczestniczy Radny Andrzej Szelążek,  

łącznie 19 radnych, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka 

Komisji Spraw Społecznych (druk nr 3/V); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (19 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 4/V); 

 

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Rafała Muchy wszyscy Przewodniczący Komisji 

Stałych odczytali swoje plany pracy na rok 2007, które stanowią załączniki od 1 do 5  

do projektu w/w uchwały. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (19 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 5/V); 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (19 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/V);  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zawnioskował o powołanie Pani Izabeli Świderek  

na stanowisko Skarbnika Powiatu Gryfińskiego. 

 

Kandydat na stanowisko Skarbnika Powiatu Izabela Świderek przedstawiła się jako 

absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

kierunku Zarządzanie i Marketing, doświadczenia nabyła jako księgowa w Zakładzie 

Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg  

w Gryfinie na stanowisku głównego księgowego. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów 

(18 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady 

Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7a/V); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (19 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady 

Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekunczy i Opiekuńczo-Leczniczy  

w Gryfinie (druk nr 8a/V); 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (19 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady 

Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 

Czarnowie (druk nr 9a/V); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (19 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata  

do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 10/V); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (19 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

O godz. 15.20 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15 minut przerwy, która została 

wydłużona do godz. 15.50. 

 

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

budżetowej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie (druk nr 11/V); 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski w nawiązaniu do treści uzasadnienia do planu wydatków 

Powiatowego Zarządu Dróg w 2007 roku poprosił o przedstawienie informacji 

uzupełniających, (wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

1) „Ile km dróg na zarządzanej sieci wymaga remontów poprzez odnowę nawierzchni 

polegającej na ułożeniu warstwy bitumicznej w poszczególnych gminach? 

2) Ile mostów i przepustów wymaga remontów lub przebudowy w poszczególnych 

gminach? 
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3) Ile km dróg planuje PZD wyremontować lub przebudować w 2007 r.  

w poszczególnych gminach na terenie powiatu? 

4) Ile km dróg PZD wyremontował lub przebudował w 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 i 2006 r.? 

5) Jakie przedsięwzięcia kontrolno-profilaktyczne w 2007 roku PZD podjął  

na zarządzanych drogach w celu ograniczenia ruchu pojazdów, które przekraczają 

dopuszczalne normy obciążeń dla dróg powiatowych? 

Ponadto proszę o informację ile gmin naszego powiatu wyraża zamiar zawarcia 

porozumienia z Zarządem Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 

zadań Zarządu Dróg na terenie poszczególnych miast i gmin. 

Proszę również o podanie informacji, jakiej wielkości oszczędność można uzyskać 

realizując uchwałę Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań zarządzania publicznymi 

drogami Gminom w oparciu o plan wydatków PZD w 2007 r. 

• Czy były robione prace studyjne nad celem likwidacji PZD? 

• Czy jest wyliczony koszt likwidacji PZD, jeśli tak to jaka to kwota? 

• Ilu ludzi straci bezpowrotnie pracę po zlikwidowaniu PZD? 

• Czy dzięki likwidacji PZD będzie remontowanych więcej dróg? 

Dodatkowo proszę o informację, które gminy w latach 2003 - 2006 podpisały 

porozumienie z Powiatem na utrzymanie i naprawę ulic powiatowych i na jakie kwoty? 

Jakie środki dla poszczególnych gmin będą przeznaczone z budżetu na realizację zadań 

powiatowych w poszczególnych gminach w rozbiciu na: 

1) utrzymanie czystości w miastach na drogach powiatowych, 

2) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych, 

3) utrzymanie pasa drogowego tj. koszenie traw, wycinka krzewów, drzew, itp.” 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie jest w chwili obecnej w stanie 

odpowiedzieć na tak szczegółowe, liczne i ważne pytania. W rezultacie analizując pytania 

okazałoby się że z roku na rok do roku 2006 wydatki faktycznie poniesione na remonty dróg 

malały, co potwierdza jeszcze zapisana pozycja w budżecie powiatu na 2006 rok pozycja - 

remonty chodników w wysokości około 60 tys. zł i nie została ona w ogóle zrealizowana,  

bo tych pieniędzy de facto nie było. Z prowadzonych na bieżąco analiz dokumentów, 

ponieważ Zarząd Powiatu chciał złożyć zawiadomienie na PZD do Rzecznika Spraw 

Dyscyplinarnych jednoznacznie wynika, że na koniec 2005 roku PZD już zabrakło 1 mln zł 
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na realizację zobowiązań, z kolei w 2006 roku sytuacja się poprawiła i brakowało 500 000 zł. 

Jeżeli jeszcze czytamy projekt budżetu na 2007 r. z którym wszyscy radni mogli się zapoznać 

znajdują się tam m.in. odpowiedzi na zadane pytania. Tam jest jasno zapisane, że na dzień 

dzisiejszy jedyne na co Powiatowy Zarząd Dróg stać to właściwie bieżące utrzymanie. 

Nakładu wymagają prawie wszystkie drogi, niektóre drogi zostały przekazane i są tam 

prowadzone inwestycje, a 600 km dróg powiatowych wymaga remontu, na który de facto  

nie ma środków. Dzisiaj jest zgoda na przejęcie części zadań przez Wojewódzki Zarząd Dróg, 

aczkolwiek to wymaga decyzji administracyjnych czy stosownej uchwały Sejmiku 

Wojewódzkiego i zgody Rady Powiatu. Alternatywy co do wykonywania zadań na drogach  

w innej strukturze są oczywiście różne. Starosta Gryfiński powiedział, że jest zbulwersowany 

tym, że decydent - dyrektor mający do tego uprawnienia w prosty sposób przenosi temat 

likwidacji na pracowników liniowych. Nie może tak być. Jeżeli ponosimy pewne 

konsekwencje różnych działań to ponosimy je po prostu po równi, czyli w tym momencie  

te działania, do których został upoważniony pan dyrektor powinny być rozłożone 

równomiernie. Tak, że w momencie tak trudnym załoga nie miała odczucia, że najlepiej tych, 

którzy dzisiaj koszą i zamiatają zwolnić, reszcie to może coś się uda. Tak się nie powinno 

tutaj postępować. Starosta dodał, że kolejnym dokumentem, który wynika z uchwały  

o zaciągnięciu pożyczki, a który związany jest z uchwałą o naprawie finansów publicznych  

to harmonogram działań oraz spodziewane efekty tychże działań. Według szacunków 

sporządzonych na podstawie danych na 2007 rok, który Państwo również otrzymaliście jako 

załącznik do budżetu - ze szczegółowego planu Powiatowego Zarządu Dróg wynika,  

że w budżecie na drogi dajemy 2,5 mln zł a z tego na wynagrodzenia osobowe to jest  

ok. 1 mln zł, na utrzymanie baz to ok. 60 - 70 tys. zł, reszta idzie w części na projekty,  

na naprawy cząstkowe (360 000 zł), które są w dużej części zlecane. Zarząd Powiatu 

analizując koszty utrzymania baz i pochodne szacuje, że po zmianie struktury zarządzania  

na drogach jest w stanie osiągnąć oszczędność ok. 1 mln zł. Szkoda tylko, że ten milion zł  

nie pójdzie na drogi w całości, bo pójdzie na w/w zobowiązania. Po skonsolidowaniu kredytu 

trzeba będzie go spłacać. W związku z tym, że przesuwamy termin likwidacji jednostki, 

oszczędności w 2007 roku nie należy się w ogóle spodziewać, ponieważ likwidacja  

czy przekształcenie czegoś wiąże za sobą koszty. Tak jak we wszystkich działaniach 

spodziewane oszczędności powinny nam się pojawić w 2008 roku z uwagi na to,  

że w zakładzie likwidowanym pracownikom przypadają odprawy z tytułu wypowiedzenia  

i odszkodowania z tytułu zwolnienia, czyli za 6 miesięcy wynagrodzenie. Takie są reguły 

likwidowanego zakładu. W uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki jest przyjęta cała 
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metodologia obserwacji każdego działania i na bieżąco będziemy poznawać czy wdrożone 

mechanizmy przynoszą konkretne efekty. Powiat Gryfiński nie jest jedynym powiatem, który 

chce zorganizować strukturę zarządzania drogami. Powiat Policki i Goleniowski zlecają 

zadania na zewnątrz. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę  

w formie zmiany w paragrafie 1 i proponuje następujące brzmienie: „Z dniem 30 kwietnia 

likwiduje się jednostkę budżetową pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie”; 

 

Radny Ryszard Laska zaproponował, aby skoncentrować się nad uchwałą, a Zarząd Powiatu 

i Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie udzieli odpowiedzi pisemnej i przekaże  

dla wszystkich Radnych Powiatu. 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski zgodził się na pisemną odpowiedź na zadane przez niego 

pytania, ale jednocześnie poprosił o ich odczytanie na kolejnej sesji Rady Powiatu.  

 

Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że jest to dla niego ciężki dzień jako kierownika 

Zarządu Dróg, który stworzył tą jednostkę w 1998 roku zarządzając 1020 km dróg  

i zatrudniając 55 pracowników w 3 jednostkach. Kiedy usłyszał o wypowiedzeniach,  

które otrzymało 9 pracowników ze względu na trudności finansowe powiatu, powiedział,  

że nie wini powiatu, ale rząd za podjętą decyzję w 1998 roku. Stanowisko było powiedziane 

wyraźnie, że ta struktura i podział jest zły. Wiadomym było, że wcześniej czy później  

do takiej sytuacji dojdzie. Powiaty są nie przygotowane do prowadzenia... Subwencja 

drogowa w I Kadencji wynosiła 4 miliony zł - były środki na utrzymanie dróg  

i wynagrodzenia pracownicze. Radny wyraził żal, że subwencja drogowa weszła w dochody 

budżetu powiatu w II Kadencji, gdzie środki te zaczęto przeznaczać na inny cel jak zadłużona 

służba zdrowia czy szkolnictwo. Podjęcie decyzji o likwidacji PZD jest bardzo trudne, gdyż 

pracownicy wykonywali sumiennie powierzone im zadania. Problem drogownictwa w Polsce 

będzie narastał.  

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że środków pieniężnych brakuje, więc należałoby się 

zapytać wyborców, czy wolą mieć szpital czy może drogi.  
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Radny Ryszard Laska stwierdził, że nie należy sprowadzać dyskusji do pytania czy lepiej 

być młodym zdrowym i bogatym niż ... Oczywiście były okoliczności, w których te pieniądze 

przeznaczone na drogi w poprzednich kadencjach niekoniecznie na nie trafiały i mamy stan 

taki, jaki mamy. W tej chwili są dylematy tego rodzaju jak dzisiaj na sali, czy mamy 

likwidować ten zakład czy nie. Radny dodał, że też nie analizował precyzyjnie co do złotówki 

jakie będą oszczędności z likwidacji zakładu, ale z tego co powiedział Pan Starosta innej 

troski nie mamy przy całym współczuciu wręcz do ludzi, którzy otrzymali wypowiedzenia. 

Radny zaapelował, aby skupić się nad uchwałą. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha podzielił zdanie, że nie powinno się 

zabierać środków przeznaczonych na drogi. To, że dzisiaj należy podjąć decyzję o likwidacji 

nie wynika z faktu przesuwania środków pieniężnych, tylko z tego względu, że kondycja 

powiatu przez ostatnie lata doszła do takiej sytuacji jaką dzisiaj mamy. Radny zwrócił się  

z prośbą do Starosty Gryfińskiego, aby dokonał wszelkich możliwych czynności i wykonał 

wszystko co możliwe, żeby zadbać o nich i żeby możliwie jak najmniej było krzywdy wśród 

tych ludzi. Radny złożył obietnice, że na pewno będzie się przyglądał temu w jaki sposób  

te działania będą podejmowane, a również temu w jaki sposób będzie tworzony Wydział 

Drogownictwa zgodnie z ustaleniami, że w pierwszej kolejności korzystamy z ludzi  

z własnych jednostek.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Wydział Drogownictwa  

w Starostwie Powiatowym będzie tworzony na podstawie paragrafu 7 ustawy o pracownikach 

samorządowych, na podstawie, którego pracownicy przejdą z jednostki PZD do Wydziału 

Drogowego. Prawo daje taką możliwość i nie będzie konkursów tylko właśnie w taki sposób 

będą utworzone miejsca.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały z autopoprawką Zarządu Powiatu, poprosił  

o stanowiska komisji (zał. nr 7) i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta większością głosów (17 za; 1 wstrzymał się; 1 przeciw). 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz 
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niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 r. (druk nr 12/V); 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że dziwi go zapis w Regulaminie na stronie 10 paragraf 7 

pkt. 3a mówiący o tym, że nauczyciel nie traci godzin ponadwymiarowych nawet w razie 

zawieszenia zajęć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy jak z powodu epidemii, 

mrozów i klęsk żywiołowych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Regulamin uzgodniony został  

z przedstawicielami związków zawodowych i ewentualne propozycje zmian należałoby 

ponownie przedyskutować i poprosić o zaopiniowanie przez związki zawodowe. 

Wspomniany zapis jest zgodny z Kodeksem pracy oraz Kartą Nauczyciela, a dotyczy 

gotowości pracownika do wykonywania obowiązków. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że wszystkie komisje 

wyraziły stanowiska - jednogłośnie za projektem uchwały, stąd nie rozumie głosu radnego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha przypomniał, że każdy radny ma prawo 

zabrać głos i wyrazić swoje stanowisko nawet, jeżeli komisja przyjęła projekt jednomyślnie. 

 

Salę obrad opuścił Radny R. Laska, więc liczba radnych wynosi 18 (19-1=18) 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów 

(17 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym 

szkołom (druk nr 13/V); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (18 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

2006 (druk nr 14/V); 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów powiedział, że w sprawozdaniu za 2006 r. zostały 

zawarte wszystkie najważniejsze informacje dotyczące całorocznej pracy Biura Rzecznika 

Praw Konsumentów oraz zostały zawarte najważniejsze aspekty codziennej pracy. Dodał,  

że jest to już szósty okres sprawozdawczy od momentu uruchomienia tej komórki,  

pod względem ilości zgłaszanych spraw i struktury przedmiotowej to był to rok bardzo 

podobny do ubiegłych lat. Po ilości spraw, które wpłynęły można wywnioskować,  

że nastąpiła pewna stabilizacja w rocznym zapotrzebowaniu na interwencje rzecznika  

na poziomie od 400 do 500 spraw zgłaszanych w roku sprawozdawczym, jednak 

systematycznie wzrasta złożoność tych spraw, a zatem i trudność w pozytywnym ich 

załatwianiu na co dzień. Wiele z tych spraw toczy się w postępowaniach mediacyjnych  

i polubownych, sądownych czy nawet egzekucyjnych. Dodał, że systematycznie wzrasta 

świadomość konsumentów i przedsiębiorców w zakresie prawa konsumenckiego jest to  

w dużej mierze zasługa także mediów i innych instytucji działających w sferze ochrony 

interesów konsumentów w Polsce, a także instytucji Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (18 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk 

nr 15/V);  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów 

(15 za; 3 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego na dzień zakończenia działalności Samodzielnego 
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Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk  

nr 16/V);  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów 

(12 za; 4 wstrzymało się; 2 przeciw). 

 

XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 17/V);  

 

- druk został wycofany 

 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet 

radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 18/V);  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę  

w formie zmiany w paragrafie 3 i proponuje następujące brzmienie: „- 100% diety  

w przypadku stwierdzenia nieobecności we wszystkich zwołanych posiedzeniach Komisji 

Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu w miesiącu, za który przysługuje dieta,  

z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Powiatu”; „- w przypadku niezwołania posiedzenia 

Komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu w danym miesiącu następuje 

potrącenie 50% przysługującej diety, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Powiatu”;  

a także w paragrafie 5 „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  

od 1 lutego 2007 r.”. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów 

(16 za; 0 wstrzymało się; 2 przeciw). 

 

XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr II/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 

grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (druk nr 19/V); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę  

w formie zmiany nazwy uchwały (druk nr 19/V) i proponuje następujące brzmienie: „Projekt 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale  

Nr II/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków 

budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006”. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (18 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Salę posiedzeń opuścił Radny Jan Podleśny, więc liczba radnych wynosi 17 (18-1=17). 

 

XXII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr II/31/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków 

budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2006 (druk nr 20/V);  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (17 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 21/V);  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (17 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 22/V); 

 

Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy z tej uchwały wynika, że kwotę 7 402 zł zdjęto  

z pomocy społecznej i edukacji, a przeznaczone na administrację publiczną. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konraski odpowiedział, że kwota ta wynika z faktu, że raty  

za polisy ubezpieczeniowe płacone są przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, zasadnym staje 

się zmniejszenie planów finansowych ubezpieczonych jednostek zwiększając tym samym 

plan finansowy Starostwa (dot. płatności za II kwartał 2007 r.). 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie (17 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XXV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Odpowiedź na interpelację Nr 2/II/2006 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał list z Ministerstwa 

Finansów, w którym Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Jerzy Grygierzec 

informuje, że w chwili obecnej nie są prowadzone żadne działania zmierzające do likwidacji 

Urzędu Skarbowego w Gryfinie. Ministerstwo Finansów prowadzi badania w zakresie 

racjonalizacji obciążenia pracą w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej. 

Dopiero wyniki tych prac pozwolą ocenić m.in. jakie są potrzeby zmian w postaci tworzenia 

bądź likwidacji jednostek terenowych, zmierzających do poprawy jakości obsługi podatników 

przez administrację podatkową.  

 

XXVI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha podziękował Panu Staroście  

za wystosowanie pisma do Ministerstwa Finansów w sprawie działań zmierzających  

do likwidacji Urzędu Skarbowego w Gryfinie a także zwrócił się z prośbą o monitowanie  

tej sprawy. Wiceprzewodniczący podziękował również za adresy e-mail dla radnych, które 

umożliwią mieszkańcom powiatu komunikowanie się z radnymi. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że powstał pomysł przesyłania  

do Radnych Powiatu wszelkich informacji i materiałów sesyjnych drogą elektroniczną  

i zwrócił się do radnych o rozważanie i zadeklarowanie chęci takiego sposobu przesyłu, 

ograniczyłoby to koszty rozwożenia materiałów i przyspieszyło uzyskiwanie informacji. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zadeklarował chęć otrzymywania 

wszelkich materiałów drogą elektroniczną oraz poprosił radnych, aby wysyłali potwierdzenie 

otrzymania wiadomości elektronicznej w celu ułatwienia pracy Biura Obsługi Rady i Zarządu 

Powiatu. 

  

Radny Krzysztof Ziętek złożył wniosek - prośba o zwrócenie się z prośbą do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ograniczenia prędkości na drodze krajowej 

nr 31 na odcinku dotyczącym miejscowości Graniczna oraz o wykonanie w tym miejscu 

zwalniających pasów poprzecznych z masy termoplastycznej, gdyż w chwili obecnej 

dopuszczalna prędkość wynosi 90 km. Nie jest to teren zabudowany w myśl przepisów  

o ruchu drogowym, dobra jakość nawierzchni i wjazd z obu stron do miejscowości Granicznej 

ze wzniesienia dodatkowo przyczyniają się do rozwijania przez kierowców nadmiernej 

prędkości. Na w/w trasie w przeciągu dwóch ostatnich lat wystąpiły dwa śmiertelne wypadki. 

 

Radny Sławomir Terebecki złożył wniosek - prośba o zwrócenie się do Ministerstwa 

Zdrowia z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy są prowadzone prace nad powstaniem sieci szpitali, z którymi Narodowy Fundusz 

Zdrowia będzie podpisywał umowy na świadczenie usług medycznych?  

2. Czy w przypadku prowadzenia takich prac SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 

zostanie ujęty w/w sieci? 

 Niezakwalifikowanie tejże jednostki do powstającej sieci spowoduje duże utrudnienie 

mieszkańcom powiatu w dostępie do nieodpłatnej opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa 

zamkniętego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeczytał informację dot. obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych przez radnych do dnia 30 kwietnia 2007 r., wynikającego z ustawy  

o samorządzie powiatowym (informacja stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący poinformował, że upoważnił p. Agnieszkę Małyszko Podinspektora Biura 

Obsługi Rady i Zarządu do dokonywania czynności techniczno-ewidencyjnych, związanych  

z odbiorem oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Gryfińskiego (upoważnienie stanowi 

zał. nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o wykładnie  

w sprawie wypełnienia oświadczenia majątkowego w części dotyczącej zakupu 
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nieruchomości (czy dotyczy tylko roku poprzedniego, czy ogólnie posiadania nieruchomości 

nabytych na przełomie lat). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeczytał treść: 

- uchwały nr XIV/038/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2007 r. oraz o prawidłowości 

załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego (stanowi zał. nr 11 do niniejszego 

protokołu); 

- informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego dot. prawidłowo wypełnionego 

oświadczenia majątkowego Pani Ewy De La Torre - Starosty Gryfińskiego złożone w dniu 04 

grudnia 2006 r. (stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu); 

- uchwały nr XX/047/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki  

przez Powiat w Gryfinie (stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu); 

- uchwały nr XX/048/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu  

przez Powiat w Gryfinie (stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu); 

- uchwały nr IV/11/S/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zgodności z prawem uchwały Nr IV/49/2007 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 

2007 dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

Zakończenie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął V sesję Rady Powiatu 

w Gryfinie. 
 

Protokół sporządziła 
 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady Powiatu  

 w Gryfinie 

 Roman Michalski 


