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PROTOKÓŁ NR VIII/2007 
z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 31 maja 2007 r. 
 

VIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się  31 maja 2007 r. w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych  4 i trwała  od godz. 15.00 do godz. 17.55. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  
i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 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),  
w szczególności: Starosta Powiatu Uckermark Klemens Schmitz, Zastępca Przewodniczącego 
Rady Powiatu Irene Wolff-Molorciuc, Doradca ds. Równouprawnienia Haike Fleischmann, 
Kierownik Biura Starosty Frank Piwodda, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Uwe Falke 
Dyrektor Gesamschule „Talsand” Schwedt/Oder Hartmut Zimmermann. 

 
Na posiedzenie przybył Radny Aleksander Szoka, więc liczba radnych wynosi 19 (18+1=19) 
 
I. Sprawy regulaminowe: 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał radnych i zaproszonych gości.  
Na protokolantów  zaproponował  Dominikę Konopnicką i Magdalenę Kłobut. Propozycję radni 
przyjęli jednogłośnie. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad - zał. nr 3,   
do którego zostały wniesione poprawki. Dodano w punkcie XVIII, jako druk 15/VIII projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Rafała Muchy z funkcji 
członka Komisji Gospodarki oraz w punkcie XIX jako druk 16/VIII projekt uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Konarskiemu-Przewodniczącemu 
Zarządu Powiatu w Gryfinie pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Gryfinie 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi Pani Doroty 
Rydzewskiej-Sirant Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczego  i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie z dnia 14 maja 2007 r.  
na uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. Nr VI/75/2007 r. Porządek obrad 
ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. Radni jednogłośnie przyjęli protokół z VII sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
 
 
II. Wystąpienie okolicznościowe Starosty Powiatu Uckermark Pana Klemensa Schmitz’a. 
 
Starosta Powiatu Uckermark Klemens Schmitz powiedział, że bardzo się cieszy  
z dzisiejszego spotkania, na którym doszło do podpisania umowy o współpracy zawartej między 
Szkołą Zintegrowaną „Talsand” w Schwedt, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Gryfinie. Dodał, że dołoży wszelkich starań, aby w ramach tego programu 25 uczniów miało 
możliwość zdawania zarówno polskiej jak i niemieckiej matury.  Dodał, że Powiat Uckermark 
współpracuje z Powiatem Gryfińskim już od 2000 r. Od  tego czasu miało miejsce wiele spotkań. 
W ostatnim czasie oba powiaty wykazały się dobrą współpracą w czasie trwania „ptasiej grypy”. 
Dodał, że w czerwcu b.r. w Prenclau odbędzie się Konferencja dot. możliwości zatrudnienia  
na rynku pracy młodych ludzi w związku z posiadanymi przez nich umiejętnościami 
językowymi. Starosta dodał, że dość poważnym problemem i nie łatwym do rozwiązania stanowi 
wysoka stopa bezrobocia. Powiat Uckerman liczy pond 20 tys. osób bezrobotnych. Dodał,  
że oba powiaty powinny wspólnie pracować nad formą zmierzającą do zapobieganiu takim 
sytuacjom, nie dopuszczając do narastania tego zjawiska.  Dodał, że duża część społeczeństwa 
niechętnie odnosi się do idei europejskiej. Podobnie jak powiat Uckermark, tak również wiele 



 2

jednostek obawia się przerostu systemu biurokracji w Brukseli, która będzie starała  
się przekładać sprawy administracyjne ponad interes jednostki, czy ponad interes narodowy. 
Dodał, że ma nadzieje, iż władze w Brukseli dojdą do takich samym wniosków jak społeczność 
europejska, że tak naprawdę Europa przetrwała dzięki swej różnorodności, odrębności  
oraz bogactwie obyczajowym. Starosta dodał, że  w związku z podpisaniem w dniu dzisiejszym 
umowy powiat w dalszym ciągu chciałby skoncentrować się nad współpracą  
dot. przyszłościowej wizji realizacji ponadnarodowych projektów. Dodał, że warto byłoby  
się spotkać ze Starostą Powiatu Gryfińskiego, aby móc przedstawić i omówić wzajemne 
oczekiwania co do powstawania przyszłych projektów. Dodał, że w latach 2007-2013 istnieje 
możliwość zrealizowania wspólnie kolejnego  programu. Program ten musiałby  zostać wspólnie 
zaplanowany, sfinansowany, przeprowadzony, oraz zrealizowany. Nie jest łatwym 
przedsięwzięciem współpracować ze stroną polską ze względu na aspekty obyczajowe  
oraz te wynikające ze sposobu myślenia. Oba powiaty pomimo wszystko powinny  
być zobligowane do tego typu poczynań, aby w przyszłości wszystkim  żyło się lepiej. Wszystkie  
te cele i zamiary skłaniają do wspólnego rozwijania się poprzez wspólną współpracę i jej 
realizację.  
 
Na posiedzenie przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha, więc liczba radnych 
wynosi 20 osób (19+1=20) 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski ogłosił 5 minut przerwy. 
 
III. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatowego w okresie między sesjami  

i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VIII). 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski przedłożył Radzie Powiatu w Gryfinie 
sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski powiedział, że chciałby nadmienić 
kilka słów odnośnie realizacji uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie i w związku z tym ogłoszonego 
konkursu. Dodał, że w dniu wczorajszym minął termin składania ofert w związku z  dzierżawą 
szpitala. Pomimo  ogłoszeń  w prasie i indywidualnie skierowanych ofert do 11 podmiotów 
działającym na rynku medycznym, nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd Powiatu w Gryfinie  
w rezultacie brał pod uwagę taką ewentualność i miał przygotowane 4 rozwiązania.  
W pierwszej kolejności Zarząd Powiatu będzie chciał  zaproponować sp. z o.o. Intermed  
z Nowogardu realizowanie uchwały podjętej w grudniu ubiegłego roku w sprawie prowadzenia 
działalności medycznych w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, a także w sprawie 
wydzierżawienia tej nieruchomości. Dodał, że w dniu dzisiejszym uczestniczył w spotkaniu  
z Prezesem sp. „Intermed” oraz po. Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie Panem 
Jerzym Herwartem, na którym doszło do ustalenia pewnych spraw. Intermed w dalszym ciągu 
zainteresowany jest propozycją.  Starosta dodał, że Intermed nie przystąpił do ogłoszonego 
przetargu, ponieważ jak twierdził, sytuacja na rynku medycznym jest na tyle niekorzystna,  
aby prowadzenie szpitala było bezpiecznym poczynaniem. Starosta dodał, że wszelkie działania 
powiatu dot. SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie zmierzają do tego, aby rozwiązać 
problem jego zadłużenia. Dodał, że pomimo wdrożenia procedur, które mają ten dług zmniejszyć 
tj. prowadzenie prawidłowej gospodarki lekami, wdrożenia zamówień publicznych na różne 
dostawy, dług ten  nie maleje. Starosta dodał, że Zarząd Powiatu będzie się starał zakończyć 
negocjacje w okresie 2 miesięcy. Starosta powiedział również, że oprócz tego rozwiązania,  
które zostało przyjęte w pierwszej kolejności istnieją jeszcze inne tj. powiat ma możliwość 
zlikwidowania i rozpoczęcia  prowadzenia działalności „nowego” szpitala, jednak stara  
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się tego za wszelką cenę uniknąć. Istnieje również możliwość ogłoszenia kolejnego przetargu  
lub utworzenia spółki akcyjnej, która prowadziłaby zabezpieczenie zdrowotne na terenie Powiatu 
Gryfińskiego. Starosta dodał, że osobną sprawę stanowi przekazanie Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze 
darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, które stały  
się przedmiotem niezadowolenia, a co za tym idzie przyczyną  skargi Dyrektor SPZOZ Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie Pani Doroty Rydzewskiej-
Sirant wystosowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko Radzie Powiatu  
w Gryfinie. Starosta dodał, że w dalszym ciągu pozostaje wstrzymana sprawa związana  
z ZOL-em w Nowym Czarnowie. Prowadzone są negocjacje z Zespołem Elektrowni Dolna Odra 
S.A. w sprawie odszkodowania jakie powiat stara się wyegzekwować od ZEDO S.A.,  
ze względu na strefę uciążliwości powstałą przy Zakładzie. Ponadto dodał, że z informacji jakie 
otrzymał wynika, iż Prezes Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. wraz z Komisją Nadzorczą 
zaproponują powołanie biegłego, który oszacowałby straty oraz formę odszkodowania. Starosta 
dodał, że jako mat. poglądowy został radnym przekazany Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu 
Gryfińskiego na lata 2007-2012. Jest to wstępna propozycja Zarządu Powiatu, która różni  
się od Planu obecnie obowiązującego. WPI wymaga jeszcze długotrwałych rozmów, aby móc  
za 2 miesiące go przyjąć. Plan, który wyznaczy realne do wykonania w ramach kadencji 
inwestycje. Starosta  dodał, że naturalnie wskaże te inwestycje, które są potrzebne, a które  
nie znajdują obecnie źródeł finansowania. WPI musi zostać uzupełniony o plan finansowy, który 
będzie mówił, o tym ile powiat w danym roku  będzie mógł wygospodarować środków, 
bezpośrednio na inwestycje, albo na udział własny ze środków unijnych.                                                           

W dniu dzisiejszym została zawarta umowa między polską i niemiecką placówką 
oświatową. Umowa ta będzie dawała młodzieży możliwość rozwijania i kształcenia swoich 
umiejętności językowych. Starosta dodał, że również w dniu dzisiejszym zostało oddane  
do użytku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w budynku Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. 
 
IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i wniosków. 
 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/VIII). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/90/2007 została podjęta większością głosów 
(19 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/VIII) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/91/2007 została podjęta jednogłośnie (20 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 4/VIII) 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/92/2007 została podjęta większością głosów 
(19 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr III/33/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 r. (druk nr 5/VIII) 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/93/2007 została podjęta jednogłośnie  (20 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk nr 
6/VIII).  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/94/2007 została podjęta jednogłośnie  (20 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac 

Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej (druk nr 7/VIII).  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/95/2007 została podjęta  jednogłośnie (20 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały  

Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2003 r. (druk nr 8/VIII).  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała  nr VIII/96/2007 została podjęta jednogłośnie (20 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 9/VIII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/97/2007  została podjęta jednogłośnie (20 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 10/VIII).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski złożył autopoprawkę Zarządu Powiat do projektów 
uchwał na druku: X, XI, XII  ws. zatwierdzenia regulaminów, polegającej na zmianie treści 
uchwał. § 2 w/w uchwał otrzymuje brzmienie: „Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu i Przewodniczącemu Rady Społecznej”, przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie,  wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu i Przewodniczącemu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
oraz wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Przewodniczącemu Rady Społecznej 
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
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Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie. Starosta powiedział, że uchwały  
wraz z załączonymi regulaminami realizować będzie Rada Społeczna. Starosta również poprosił  
o ponowne przegłosowanie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/VIII), z powodu pomyłki pisarskiej. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w pierwszej kolejności 
zostaną poddane pod głosowanie projekty uchwał dotyczące zatwierdzenia Regulaminów Rad 
Społecznych, a następnie uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
(druk nr 3/VIII). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy w Gryfinie Uchwała nr VIII/98/2007 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 
wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk  
nr 11/VIII).  

 
Salę obrad opuścił Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 19 osób(20-1=19) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/99/2007 została podjęta jednogłośnie (19 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk  
nr 12/VIII).  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że będzie głosował  
za proponowanym projektem uchwały, jednak  zwrócił uwagę na zapis w § 13 niniejszej 
uchwały, który brzmi następująco „Członkowie Rady zobowiązani są do nie rozpowszechniania 
informacji powziętych w związku ze sprawowaniem swojej funkcji mogących szkodzić 
Zakładowi”. Dodał, że jego zdaniem w/w zapis jest zupełnie zbędny i wprowadza niepotrzebne 
zamieszanie, ponieważ można go zinterpretować na wiele sposobów. Tak naprawdę do końca  
nie wiadomo co mogą znaczyć słowa „mogących szkodzić”. Wiceprzewodniczący dodał 
również, że sprawa ta była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie,  
po którym została  wycofana. Ponadto radny zwrócił uwagę na błąd pisarski w druku 11/VIII  
i poprosił  Radcę Prawnego Mariana Ludkiewicza o bardziej rzetelne sprawdzanie podstaw 
prawnych. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/100/2007 została podjęta większością głosów 
(17 za; 2 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Na salę obrad powrócił Radny Krzysztof Ziętek, wiec liczba radnych wynosi 20 osób (19+1=20) 
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XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego 
programu pomocy społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim  
w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-
2010” (druk nr 13/VIII).  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/101/2007 została podjęta jednogłośnie  
(20 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2006 rok  
(druk nr 14/VIII).  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/102/2007 została podjęta jednogłośnie   
(20 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji Rafała Muchy  

z funkcji członka Komisji Gospodarki (druk nr 15/VIII) 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/103/2007 została podjęta jednogłośnie  
(20 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi 

Konarskiemu – Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Gryfinie pełnomocnictwa  
do reprezentowania Rady Powiatu w Gryfinie przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi Pani Doroty Rydzewskiej - 
Sirant  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  i Opiekuńczo -Leczniczego w Gryfinie z dnia 14 maja 
2007 r. na uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r.  
Nr VI/75/2007 r. Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. Radni 
jednogłośnie przyjęli protokół z VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 27 kwietnia 2007 r. (druk nr 16/VIII) 

 
Radny Adam Nycz wskazał błędy pisarskie w projekcie w/w uchwały, które polegały  
na dwukrotnym napisaniu słowa „ w sprawie”. 
 
Radna Gabriela Kotowicz zapytała czy niniejsza uchwała jest stanowiskiem Rady Powiatu  
w stosunku do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie Pani Doroty 
Rydzewskiej – Sirant, w celu uchylenia przez Radę uchwały. Dodała, że w związku  
z powołaniem Starosty do reprezentowania Rady Powiatu przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym, Rada Powiatu w Gryfinie nie zajęła w tej sprawie żadnego stanowiska. 
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że głos w tej sprawie może zabrać  
Pan Mecenas Ludkiewicz. 
 
Radca Prawny Marian Ludkiewicz powiedział, że ze względu na to, że Rada Powiatu  
nie zajęła stanowiska przy wezwaniu do usunięcia niezgodności skargi przesłanej przez panią 
Dyrektor w terminie 30 dni, przysługiwało jej prawo złożenia skargi do Sądu Administracyjnego. 
Tym samym Rada Powiatu straciła prawo do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Jednak skarga  



 7

ta zgodnie z procedurą powinna być wniesiona do Sądu Administracyjnego przez organ, którego 
skarga bezpośrednio dotyczyła. I w myśl tejże procedury Sąd Administracyjny przesłał ową 
skargę Radzie Powiatu. Mecenas dodał, że należałoby udzielić pełnomocnictwa właściwej 
osobie, w tym wypadku jest  to Przewodniczący Zarządu. 
 
Radna Gabriela Kotowicz zapytała kiedy skarga wpłynęła do Starostwa Powiatowego, skoro 
Rada Powiatu nie zdążyła zająć  w tej sprawie żadnego stanowiska. 
 
Radca Prawny Marian Ludkiewicz odpowiedział, że dokładnie nie jest w stanie wskazać daty, 
ale na pewno było to w kwietniu br. po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie 
przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego . 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na ostatnie sesji radni otrzymali pismo 
Pani Dyrektor Rydzewskiej-Sirant wraz ze stanowiskiem Zarządu, które mówiło dlaczego  
ta uchwała sama się obroni w nadzorze Wojewody Zachodniopomorskiego. To było jedynie 
pisemne wystąpienie Pani Rydzewskiej - Sirant. Poza tym Radny Rafał Mucha zwrócił wtedy 
uwagę, że to jest za krótki czas, kiedy te pisma wpływały. Pani Dyrektor złożyła równolegle 
swoje stanowisko z chwilą, kiedy Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przekazania 
darowizny. Rada Powiatu wystąpiła do Wojewody z prośbą o uchylenie w trybie nadzorczym 
uchwały w tej sprawie. W rezultacie Pani Dyrektor złożyła skargę do Sądu Administracyjnego, 
która to skarga wpłynęła do Starostwa Powiatowego dnia 21 maja 2007 r. z  Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Można powiedzieć, że Rada Powiatu podejmując w rezultacie uchwałę 
w sprawie przekazania darowizny podzieliła stanowisko Zarządu, że ta darowizna jest zgodna  
z prawem, zresztą taką decyzje podjął również Wojewoda Zachodniopomorski. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha dodał, że na ostatnim posiedzeniu Rady 
Powiatu sygnalizował fakt, że długo trwało przedłożenie tego dokumentu do wiadomości 
radnych, a  nie z powodu krótkiego okresu na zapoznanie się z nim. Poza tym dodał,  
że na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu zostało wręczone pismo pani Dyrektor Rydzewskiej –
Sirant, bez stanowiska Zarządu. Dodał, że Rada Powiatu zawsze może wyrazić swoje 
stanowisko, tylko nie zawsze skutecznie może je prezentować, bo straciła takie prawo  
po upływie 30 dni.  
 
Radca Prawny Marian Ludkiewicz powiedział, że Rada Powiatu miała 30 dni  na odniesienie 
się do wezwania o usunięcia niezgodności z prawem na wezwanie Pani Dyrektor. Nie zrobiła 
tego, więc pani Dyrektor przysługiwało prawo wniesienia skargi na Radę Powiatu do Sądu 
Administracyjnego. Jedynym błędem  Dyrektor SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
i Opiekuńczo-Leczniczego było fakt, iż od początku skargę powinna była przedłożyć Radzie 
Powiatu na ręce Przewodniczącego adresując ją na Wojewódzki Sąd Administracyjny. Aby móc 
reprezentować stanowisko Rady Powiatu w tej sprawie niezbędne jest udzielenie 
pełnomocnictwa. Istnieje taka ewentualność, że Rada nie zajmie stanowiska, a zrobi to organ 
wykonawczy, ze względu na fakt, ze Rada Powiatu  nie zajęła stanowiska w terminie 30 dni. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uchwałę w sprawie przekazania 
darowizny została podjęta 5 kwietnia. Kolejna sesja była 27 kwietnia i na niej zostało 
przedstawione radnym pismo dot. wezwania do usunięcia niezgodności z prawem powstałe  
w związku z podjęciem przez Radę Powiatu wyżej wymienionej uchwały. Wezwanie  
to wpłynęło do Starostwa Powiatowego dnia 16 kwietnia b.r. W ostatnim protokole z posiedzenia 
Rady Powiatu można odczytać, że Przewodniczący Roman Michalski przeczytał treść pisma 
stanowiącego  wezwanie do usunięcia niezgodności  z prawem powstałej w związku z podjęciem 
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przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały Nr VI/75/2007 z dnia 5 kwietnia w sprawie przekazania 
SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego i przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu. 
 
Z posiedzenia Rady Powiatu wyszedł Radny Andrzej Szelążek, więc ilość radnych wynosi 19 
(20-1=19) 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że pewne fakty występujące w piśmie Dyrektor Rydzewskiej–
Sirant do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2007 r. są niezrozumiałe. 
Mianowicie w piśmie tym Dyrektor pisze, że skarga jaka została wystosowana przeciwko 
Starostwu Powiatowemu w Gryfinie została złożona w związku z „notorycznym brakiem 
reakcji” na składane wnioski dot. działalności w/w Zakładu. Radny dodał, że jak rozumie, zapis 
w piśmie o następującej treści wynika z braku odpowiedzi Zarządu Powiatu na wnioski Dyrektor 
Rydzewskiej-Sirant. Dodał, że bardzo ubolewa nad faktem, że Pani Dyrektor osobiście  
nie pojawiła się na dzisiejszym posiedzeniu i nie wyjaśniła zaistniałej sytuacji. Jako dyrektor 
jednostki podległej Starostwu Powiatowemu powinna uczestniczyć w posiedzeniu tak samo  
jak czynią to naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że wezwanie Pani Dyrektor 
można było przedłożyć radnym na komisjach, a nie dopiero  na sesji. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wszyscy kierownicy jednostek 
otrzymują zaproszenie na posiedzenie sesji. Dodał, że jeżeli jest czas na wnoszenie  
skarg powinien być również czas na to, aby  uczestniczyć w posiedzeniu, na którym są omawiane 
sprawy dot. danej jednostki.  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr VIII/104/2007 została podjęta większością głosów 
(18 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 
 
Posiedzenie opuścił  Radny Arkadiusz Augustyniak oraz radny Adam Nycz, więc liczba radnych 
wynosi 17 (19-2=17) 
 
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy – od 16.55 do 17.00 
 
Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Rafała Muchy o reasumpcję głosowania na projektem 
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007  
(druk nr 3/VIII). 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie o ponowne przegłosowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu ws. zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. W wyniku głosowania Rada 
Powiatu przyjęłą jednogłośnie wniosek (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił Starostę Gryfińskiego o złożenie 
autopoprawki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski złożył w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawkę  
do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
(druk nr 3/VIII) i poinformował o błędnej numeracji w § 2. Punkt nr 3 i punkt nr 4 tego paragrafu 
otrzymują nazwę: punkt nr 1 i punkt nr 2. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. W wyniku głosowania 
autopoprawka przyjęta została jednogłośnie  (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 z w/w autopoprawką. W wyniku głosowania Uchwała  
Nr VIII/91/2007 podjęta została jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiadając na  wcześniejsze zapytanie Radnej 
Gabrieli Kotowicz, zadane na jednym z posiedzeń Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej w sprawie przyczyn nie wypłacenia stypendiów 
naukowych w ubiegłym roku dla młodzieży uzdolnionej, wyjaśnił, że było to nie możliwe, 
ponieważ nie została podjęta odpowiednia uchwała, która umożliwiałaby takie działanie. 
Ostatnia uchwała w sprawie przyznawania stypendiów naukowych dotyczyła roku szkolnego 
2004-2005. Starosta dodał, że na dzisiejszej sesji została podjęta kolejna  uchwała w sprawie 
przyznawania stypendiów naukowych dla  młodzieży wybitnie uzdolnionej, aby nie powtórzyła 
się już taka sytuacja. Starosta dodał, że Radna Gabriela Kotowicz wystosowała również 
zapytanie do Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania sprawy  dotyczącej wcześniej podjętych 
decyzji o powołaniu  doradztwa metodycznego. Na dzień dzisiejszy są rozwiązywane umowy  
w tym zakresie, natomiast burmistrzowie wystosowują odpowiednie oświadczenia w jakim trybie 
należałoby to zrobić. Dodał, że poza posiedzeniem Rady Powiatu wniosek złożył 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. Wniosek ten dot. wycinki drzewa-
kasztanowca w miejscowości Steklno. Starosta dodał, że odpowiedź zostanie nadawcy pisma 
udzielona w momencie rozstrzygnięcia sprawy. Dodał również, że Zarząd Powiatu zatwierdził 
specyfikację na ogłoszenie przetargu w sprawie wycinki drzew. Starosta dodał, że również 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha złożył wniosek dot. podmokłego  terenu,  
na którym zlokalizowany jest przystanek w Starych Brynkach. Sprawa dot. w/w wniosku  
się przedłuży, ponieważ należy wykonać studzienkę kanalizacyjną , która  będzie wymagała 
przygotowania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. Starosta dodał, że dziś 
w dniu obchodów  Świętą Strażaka odbyło się  uroczyste pożegnanie odchodzącego na zasłużoną 
emeryturę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Bronisława Tressara.  
Nowym  Komendantem został Pan Jacek Rudziński.  
 
XXI. Sprawy  różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha zapytał, czy istnieje konieczność głosowania  
za wnoszonymi autopoprawkami Zarządu Powiatu. 
 
Radca Prawny Marian Ludkiewicz odpowiedział, że należy przegłosować uchwałę,  
jeżeli Zarząd Powiatu wniósł do niej autopoprawkę. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść:  

• Pisma z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o sygnaturze: L.dz. 53/07  
z dnia 18.05.2007 r. skierowane do Rady Powiatu w Gryfinie w załączeniu ze skargą złożoną 
przez Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego na uchwałę Rady Powiatu  
(Nr VI/75/2007) w Gryfinie z dnia 5.04.2007 r. w sprawie przekazania SP ZOZ Szpitalowi 
Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie; ponadto pismo 
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informacyjne wystosowane do Rady Powiatu w Gryfinie przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny o istnieniu tejże skargi (która stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu). 

• Pisma z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie o sygnaturze: PPP-Go/0716/10/07 
z dnia 16 maja 2007 r. skierowane do Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie planów zmiany 
lokalizacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie (która stanowi  
zał. nr 6 do nin. protokołu).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jednym z pomysłów Zarządu Powiatu  
w Gryfinie jest przeniesienie w/w placówki do budynku Internatu ZSP nr 2 w Gryfinie,  
co umożliwiłoby łatwiejszą współpracę Poradni z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
Gryfinie. Jednym z kilku argumentów jakie zostały przedstawione w powyższym piśmie 
przeciwko zmianie siedziby placówki był fakt, iż jest ona zlokalizowana w miejscu,  
które wg pracowników poradni zapewnia osobom uczęszczającym do niej poczucie 
bezpieczeństwa oraz  dyskrecji. W Poradni przebywają osoby  bezpośrednio zainteresowane,  
co nie powoduje żadnych nieporządnych zakłóceń. Kolejnym argumentem przeciwko 
przeniesieniu placówki było to, że Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna jest czasami czynna 
w soboty, a w dni robocze do godzin wieczornych. Starosta dodał, że w całej zaistniałej sytuacji 
chodzi o poprawienie warunków, a nie ich pogorszenie.  Ponadto placówka znajduje się przy 
drodze o dużym natężeniu ruchu. Starosta dodał, że placówka powinna współpracować  
z Zarządem Powiatu, a nie czynić kroki przeciwko niemu. Wojciech Konarski dodał, że powiat 
jest zobowiązany patrzeć na całość sprawy poprzez pryzmat ogólnego dobra, a nie tylko 
pojedynczych jednostek czy grupy osób. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść:  
• Pisma z dnia 10 maja 2007r. skierowane do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu  

od Burmistrza Trzcińska Zdrój pana mgr Zbigniewa Kitlasa w sprawie utrzymania dróg 
powiatowych na terenie Gminy Trzcińsko Zdrój (która stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że obecna Rada Powiatu działa  
w rezultacie dopiero od grudnia 2006 r., tak więc 6 miesięcy. Dodał, że padła propozycja 
przejęcia dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Trzcińsko-Zdroju w zamian  
w rozliczeniu za dwie nieruchomości, które Powiat Gryfiński przekazał Gminie Trzcińsko Zdrój 
w drodze darowizny, z uwzględnieniem tego, iż miały być w nich prowadzone zadania z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. Podjęte uchwały zostały wycofane, modyfikując stanowisko 
powiatu. Starosta dodał, że Gmina Trzcińsko Zdrój nie była zainteresowana propozycją zamiany, 
a jedynie propozycją porozumienia. Ponadto dodał, że takowe porozumienie zostało 
wystosowane do Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój dotyczące obszarów miasta. Starosta dodał 
również, że Powiat Gryfiński zaliczany jest do jednych z większych powiatów jeżeli chodzi  
o ilość dróg powiatowych. W posiadaniu powiatu są drogi począwszy od gruntowych,  
aż po te o dużym natężeniu ruchu drogowego. Powiat w żadnym wypadku nie lekceważy 
zaistniałej sytuacji odnośnie stanu dróg powiatowych na swoim terenie. Jest jedynie 
zobowiązany zajmować się w pierwszej kolejności sprawami piorytowymi, ze względu  
na ograniczone środki pieniężne. 
 
Radna Gabriela Kotowicz powiedziała, że rozumie, że budżet Powiatu Gryfińskiego  
ma ograniczone środki finansowe, ale wg  niej to minimum powinno być zawsze zapewnione. 
Chodzi głównie o problem wykaszania pasów drogowych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
Radna dodała, że w Gminie Cedynia problem ten pojawia się w dalszym ciągu. Dodała, że może 
właśnie w ten sposób na początku należałoby zadbać o bezpieczeństwo na drogach. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu 
Powiatu w Gryfinie została zatwierdzona  specyfikacja i jest już ogłoszony przetarg  
na wykaszanie pasa drogowego na okres 3 lat. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść:  
• Pisma Burmistrza Gminy Chojna Pana mgr Adama Fedorowicza o sygnaturze: 

ASIIS/703/32/2007 z dnia 22 maja 2007 r. skierowanego do Starosty Gryfińskiego 
Wojciecha Konarskiego w sprawie propozycji przyjęcia powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz propozycji przejęcia utrzymania dróg powiatowych (która 
stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że propozycja połączenia szkół w Chojnie 
niosła za sobą dwie istotne przesłanki. Deficyt budżetowy ZSP nr 1 w Chojnie co roku 
przekracza kwotę w  wysokości ponad 100 tys. złotych . W ZSP nr 2 w Chojnie brakuje  
pomieszczeń odpowiednio przystosowanych do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Często zajęcia 
przeprowadzane są na stołówce, w świetlicy, a także w pomieszczeniach piwnicznych. Dodał,  
że nikt nie myśli o tym, aby połączyć szkołę ponadgimnazjalną ze szkołą zawodową, tylko o tym 
aby rozwiązać sprawę pojawiających się defektów. Starosta dodał, że jeżeli został poruszony 
temat remontów to wynika to tylko z tego, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  widnieje 
taki zapis, który należałoby zrealizować. Starosta dodał, że nie rozumie dlaczego zły jest  
pomysł, aby Powiat Gryfiński w zamian za wyremontowanie budynków szkoły miał przekazać 
Gminie Chojnie wszystkie drogi powiatowe na terenie Gminy Chojna.  W takim wypadku Gmina 
Chojna ponosiłaby koszty  związane z bieżącym  utrzymaniem szkół, status szkół zostałby 
zachowany , powiat w dalszym ciągu remontowałby szkoły.  W wyniku podjęcia tego typu 
działań każda ze stron byłaby zadowolona. Drogi byłyby w lepszym stanie technicznym,  
i nie doszłoby do połączenia szkół.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść:  
• Pisma Unii Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP,  
Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP w sprawie 
zaproszenia na VIII rocznicę Kanonizacji Św. Kingi i powitanie Patronki Samorządowców,  
I pielgrzymka Gmin, Powiatów i Województw odbędzie się w dniach 16-17.06.2007 r.  
w miejscowości Nowy i Stary Sącz (która stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu  Roman Michalski zapytał wszystkich radnych czy w dalszym 
ciągu  posiedzenia Rady Powiatu mogą odbywać się  w czwartki o godz. 14. 00, jeżeli tylko 
pozwolą na to możliwości. 
 
Wszyscy radni obecni na posiedzeniu Rady Powiatu w Gryfinie  wyrazili pozytywną opinię 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu w większym stopniu 
będzie kontrolować stany nawierzchni dróg powiatowych. Dodał, że jak się okazuje 
najważniejszymi zadaniami jakie stoją przed powiatem stanowi służba zdrowia, szkoły, a także 
drogi. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że wolałby aby pismo w sprawie propozycji 
przyjęcia powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz propozycji przejęcia utrzymania dróg 
powiatowych było odczytane w całości, a nie aby pewne informacje wynikały z kontekstu części 
odczytanego pisma. Dodał, że z pisma wynika, że Powiat Gryfiński zaproponował Gminie 
Chojna na utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie kwotę w wysokości 200 tys. zł. Dodał,  
że w latach ubiegłych powiat zaproponował na utrzymanie dróg w mieście Gminie Chojna środki 
w kwocie 100 tys. zł, których gmina i tak nie przyjęła. 
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Przewodniczący Roman Michalski powiedział, że możliwa jest do odczytania treść całego 
pisma Burmistrza Chojny w sprawie propozycji przyjęcia powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz propozycji przejęcia utrzymania dróg powiatowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w treści pisma wystosowanego  
do Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Chojna, nie było podanej żadnej informacji dotyczącej 
tego, że Powiat Gryfiński zaproponował Gminie Chojna kwotę w wysokości 200 tys. zł  
na utrzymanie dróg powiatowych. Dodał, że w piśmie zostały zawarte jedynie szacunkowe 
informacje odnośnie tego ile powiat musiałby przeznaczyć środków pieniężnych na utrzymanie 
dróg powiatowych w Gminie Chojna. Dodał, że  faktycznie została podana kwota, ale tylko 
szacunkowa w wysokości 200 tys. zł. Dodał, że jeżeli Gmina Chojna przyjęłaby drogi 
powiatowe, powiat byłby w stanie zaoszczędzone środki pieniężne z zagospodarowania dróg 
powiatowych i  przeznaczyć je na utrzymanie szkół w Chojnie. 
 
Posiedzenie Rady Powiatu opuścił Radny Bogusław Kozioł 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcińsko Zdrój Józef Szott powiedział, że Rada otrzymała 
od Starosty Gryfińskiego propozycję gospodarowania drogami powiatowymi na terenie gminy 
jak i drogami w mieście. Z racji tego, że propozycja Starosty niosła za sobą zbyt małe nakłady 
pieniężne tj. 36 tys. złotych  na utrzymanie dróg powiatowych to Rada Gminy Trzcińsko Zdrój, 
zmuszona była odmówić przyjęcia tejże oferty. Dodał, że Rada nie rości żadnych pretensji  
do władz powiatu odnośnie tej sprawy i rozumie sytuację Powiatu Gryfińskiego. Ponadto dodał, 
że Rada Miejska pragnie, aby w przyszłości zostały uchwalone potrzeby Gminy Trzcińsko Zdrój  
i kolejność ich realizacji. 
 
XXII. Zakończenie posiedzenia 
 
O godz. 17.55 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski 
–wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
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