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   PROTOKÓŁ NR VII/2007 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 27 kwietnia 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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 21 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 Agnieszkę Małyszko (ze względu na przebywanie na zwolnieniu lekarskim Pana Radosława 

Kalińskiego). Propozycję radni przyjęli jednogłośnie. Porządek obrad (stanowiący załącznik 

nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Radni jednogłośnie przyjęli protokół z VI sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2007 r.  

 

Na posiedzenie przyszli Radny R. Laska, Radny R. Mucha, więc liczba radnych wynosi 16 

(14+2=16). 

 

II. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 

1/VII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu  

w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu w Gryfinie, które zostało 

przekazane Radnym w materiałach sesyjnych. Starosta Gryfiński powiedział, że  

z Departamentu Poręczeń i Gwarancji Kredytów Zarząd otrzymał informację, że na tym 

etapie żaden z samorządów terytorialnych nie otrzyma kredytu, ale jednocześnie może się 

starać, ponieważ w tym paragrafie w budżecie państwa nie zostały zabezpieczone środki 

chociaż została wydana w tej sprawie stosowna ustawa określającą jakie warunki należy 

spełniać, aby otrzymać środki. Przewidując taką sytuację Zarząd Powiatu przygotowuje 

drugie rozwiązanie sytuacji, które zostanie przedstawione Radzie Powiatu na kolejnej sesji. 
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Jednocześnie Starosta Gryfiński dodał, że poprzez Posłów na Sejm RP zostaną złożone 

interpelacje w sprawie pozbawiania możliwości otrzymania kredytu przez samorządy 

terytorialne w ramach rezerw z budżetu państwa. Starosta dodał, że Zarząd Powiatu 

zatwierdził specyfikację zlecając tym samym wykonanie zadania na ogłoszenie przetargu  

na wydzierżawienie szpitala Dyrektorowi SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, co jest 

realizacją uchwały Rady Powiatu o likwidacji tej jednostki.  

 

III. Wnioski i interpelacje radnych:  

 

- brak, 

 

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

na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry  

i Przymorza Zachodniego na okres 2007-2011 (druk nr 2/VII). 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 3)  

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

(15 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 rok oraz udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 3/VII). 

 

Na posiedzenie przyszedł Radny B. Krzyżanowski, więc liczba radnych wynosi 17 (16+1=17). 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rafał Mucha powiedział, że Komisja Budżetowa 

wydała pozytywną opinię do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za 2006 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński odczytał pozytywną opinię  

w sprawie wniosku - uchwała Nr LXXXIX/234/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2006 r. (załącznik nr 4). Wniosek 
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Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2006 r. 

stanowi załącznik nr 5. 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2006 rok: według uchwały budżetowej planowane dochody na 2006 

rok wynosiły 49 824 566 zł, w wyniku dokonanych zmian plan dochodu zamknął się  

w wyniku 54 236 389,97 zł, natomiast wykonanie dochodów to 51 863 531,37 zł, według 

uchwały budżetowej wydatki zostały oszacowane na 48 274 566, w wyniku dokonanych 

zmian w trakcie roku plan wydatków zamknął się kwotą 57 573 647,97 zł. Wykonanie 

dochodów zostało oszacowane na 92% i wynosiło 53 332 928,50 zł. Następnie Skarbnik 

Powiatu odczytała pozytywną opinię - uchwała Nr LXXI/167/2007 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania 

opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2006 r. 

(załącznik nr 6). W tej opinii do sprawozdania zostały oszacowane dochody wykonane 

powiatu na kwotę 51 863 531 zł; kwota długu na koniec 2006 roku wynosi 9 636 226 zł, gdzie 

należy podać że jest ona zaniżona o kwotę 6 milionów do kwoty rzeczywistej wartości,  

co zostało z Regionalną Izbą Obrachunkową uzgodnione i poprawione na podstawie 

odpowiednich korekt. Natomiast opinia wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową  

w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  

w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2006 r., została wydana na podstawie 

prawidłowych danych, a więc kwota długu wynosząca 15 636 226 zł i opinia wydana na jej 

podstawie jest również pozytywna. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 3)  

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

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeczytał treść: 

- odpowiedzi na wniosek Radnego Krzysztofa Ziętka w sprawie ograniczenia prędkości  

w miejscowości Graniczna (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu); 
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VII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Radny Adam Nycz podziękował jako Członek Zarządu Powiatu II kadencji za jednogłośne 

udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu za 2006 rok. 

Radny zapytał, o losy sprawy dotyczącej dwóch ściętych drzew na terenie gminy Chojna. 

 

Starosta Powiatu Wojciech Konarski podziękował Radzie Powiatu za udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu i pozytywną ocenę działań związanych z wprowadzaniem 

naprawy finansów powiatu. Starosta Gryfiński odnosząc się do zapytania w sprawie wycinki 

drzew w 2004 r. powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg wykorzystuje nadal wszelkie 

możliwe administracyjne działania, które w rezultacie wydanych prawomocnych decyzji 

przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze trafiły do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, gdzie stanowisko SKO zostało uchylone i przekazane do ponownego 

rozpatrzenia. W jednym z uzasadnień, które zostaną przedstawione Radzie Powiatu, mogło 

zostać podane to, że nie został przesłuchany jeden ze świadków wskazanych prze stronę 

obrony jako bardzo istotny, czego efektem jest dzisiejsza sytuacja prawna, że nie ma 

podstawy prawnej, aby Gmina Chojna gospodarowała w tym momencie pieniędzmi powiatu. 

W związku z tym Starosta Gryfiński zobowiązał Dyrektora PZD w Gryfinie do wezwania 

Gminy Chojna do oddania kwoty pieniężnej. Obie strony prowadzą postępowanie, które nie 

wiadomo, kiedy się zakończy.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeczytał treść:  

- pisma kierowanego przez ogólnie pracowników drogowych Powiatowego Zarządu Dróg  

w Gryfinie w sprawie prowadzonego dochodzenia dot. Dyrektora PZD w Gryfinie (pismo 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu); 

- pisma w sprawie wezwania do usunięcia niezgodności z prawem powstałej w związku  

z podjęciem uchwały Rady Powiatu nr VI/75/2007 w sprawie przekazania Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze 

darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (pismo stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu); 

 

Starosta Powiatu Wojciech Konarski powiedział, że każdy obywatel ma prawo w sytuacji 

kiedy samorząd terytorialny podejmuje uchwałę, która może naruszać interes grupy osób, 

może wezwać Radę Powiatu lub wystąpić do Wojewody o uchylenie uchwały. W tym 
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przypadku mamy Panią Doktor Rydzewską-Sirant, która stwierdziła, że uchwała mówiąca  

o darowiźnie nieruchomości, na której znajduje się mieszkanie narusza jej interes. Zarząd 

Powiatu jest odmiennego stanowiska opartego na podstawie opinii prawnych i twierdzi, że nie 

ma podstaw do zmiany podjętej uchwały, co w formie pisemnej zostało przekazane Radnym 

Powiatu (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Pan Starosta poprosił Radnych  

o zapoznanie się z argumentami obu stron w tej sprawie oraz poczekanie na stanowisko 

Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

Na posiedzenie przyszedł Radny Sławomir Terebecki. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha poprosił o szybsze przekazywanie 

radnym w/w pism dot. wezwania, adresowanych na Radę Powiatu w Gryfinie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeczytał treść: 

- pisma od Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. ewentualnych 

nieprawidłowości w procesie restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie (pismo 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Przewodniczący skierował pismo  

do analizy przez Komisję Spraw Społecznych. 

- pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady 

Powiatu nr V/72/2007 zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie nr II/31/2006   

w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 

2006 (pismo stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu). 

 

Zakończenie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Roman 

Michalski zamknął VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Protokół sporządziła 
 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu  

 w Gryfinie 

 Roman Michalski 


