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   PROTOKÓŁ NR X/2007 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 30 sierpnia 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 16 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. Propozycję radni przyjęli jednogłośnie. Przewodniczący zapytał,  

czy ktoś proponuje zmiany do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Wojciech Konarski (na podstawie paragrafu 18 ust. 5 

pkt. 2 Statutu Powiatu Gryfińskiego) w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował wymianę 

druku nr 11/X Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej 

kategorii drogi powiatowej na nowy druk Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 

drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (dotyczy ulicy Kościelnej). Druk musi 

zostać wycofany ze względu na to, że do dnia dzisiejszego Zarząd nie otrzymał opinii  

z Urzędu Marszałkowskiego. Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie do porządku obrad 

druk nr 12/X Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu 

Gryfińskiego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Gryfinie. A także dodanie druku nr 13/X Projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2007 r. Ze względu na dość późne 

wpłynięcie informacji na ten temat, Zarządowi Powiatu udało się jedynie przedstawić projekt 

tej uchwały Komisji Budżetowej. W ciągu roku Rada Powiatu uchwalała środki przy 

głosowaniu nad budżetem na zadania związane z dofinansowaniem turnusów 

rehabilitacyjnych – usuwanie barier. Kwota na ten cel wzrosła o 180 000 zł.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zarządził głosowanie nad przyjęciem 

porządku obrad wraz z proponowanymi przez Zarząd Powiatu zmianami. Porządek obrad  

ze zmianami został przyjęty jednogłośnie (stanowi załącznik nr 2).  

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z IX sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r.  

 

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

 

II. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/X); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawozdanie z prac Zarządu 

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

przekazane Radnym w materiałach sesyjnych. Starosta Gryfiński powiedział, że w związku  

z realizacją uchwały Rady Powiatu dot. postawienia w stan likwidacji SPZOZ Szpital 

Powiatowy w Gryfinie jest to oczywiście czynność administracyjna i w tym czasie Zarząd 

Powiatu ogłosił dwa przetargi, na które nie wpłynęła żadna możliwa do rozpatrzenia oferta. 

Starosta dodał, że wpłynęły pisma z prośbą o przedłużenie procedur przetargowych  

od spółki pracowniczej powstałej z części pracowników Szpitala, a także spółki lekarskiej  

ze Szczecina. W związku z tym, że Zarząd Powiatu po konsultacjach z p. Likwidatorem nie 

miał innych możliwości jak podjąć decyzję o kolejnym razie ogłoszenia przetargu dając 

możliwość wpłynięcia tym ofertom, dał dłuższy termin wpływania ofert do 28 września. 

Starosta Gryfinski powiedział, że Zarząd posądzany jest o to, że specyfikacja została 

przygotowana pod Spółkę Intermed, a inni mówią, że pod spółkę pracowniczą. Natomiast 

specyfikacja przygotowana jest tak, aby dawała gwarancję wybrania najlepszego podmiotu by 

rozwijać usługi medyczne na terenie Powiatu i nic poza tym. Starosta dodał, że po upływie 

tego terminu być może uda się w końcu wybrać spółkę i w ramach realizacji uchwały  

dot. naprawy finansów publicznych przeciąć to, co jest w rezultacie najgorszą sprawą tzn. 

przyrastanie długu o 80 000 zł miesięcznie. Dlatego przygotowana specyfikacja nie zasadza 

się na tym, aby uzyskać jak największe dochody ze Szpitala, a żeby wybrać podmiot, który 

będzie świadczył usługi i zapewni to, że Powiat do samej działalności nie będzie musiał 

dokładać.   

Starosta Gryfiński powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zostały zawarte kolejne 

porozumienia (Radni otrzymali Wykaz pism, w którym zostało zawarte zestawienie spłaty 

zobowiązań - zał. nr 4) w wyniku negocjacji (przeprowadzanej pisemnie) udało się obniżyć 
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dług o kwotę około 1 miliona złotych. W ramach zawartych porozumień odstąpiono w 

różnym procencie od odsetek. Największym wierzycielem, z którym udało się zawrzeć 

porozumienia to firma CEFARM. W międzyczasie udało się wybrać ofertę pośród dwóch 

ofert, które wpłynęły w sprawie wyboru banku. Po raz pierwszy została przyjęta wersja, którą 

zaproponował podmiot chcący wziąć kredyt, a nie jak zazwyczaj, że trzeba przyjąć 

standardowe warunki banku. Instytucją, z którą zostanie podpisana umowa na długoletni 

kredyt do 30 lat na restrukturyzację długu, nie na dalsze zadłużanie się tylko  

na skonsolidowanie w miarę możliwości wszystkich długów jest NORDEA Bank. 

Oprocentowanie w/w kredytu na dzień dzisiejszy wynosi 5,57%. Zadaniem Zarządu będzie 

podjęcie próby wcześniejszego wykupienia obligacji ze względu na oprocentowanie.  

W wyniku negocjacji Zarządu, a w rezultacie redukcji niektórych długów zaciągany kredyt 

będzie mniejszy, przez co dla kolejnej kadencji nieco mniej uciążliwy do spłaty. 

W międzyczasie Zarząd Powiatu zwrócił się do Gmin Mieszkowice, Chojna, jak również 

Gminy Gryfino z propozycją od roku szkolnego 2008 prowadzenia klas gimnazjalnych przy 

powiatowych Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych. Natomiast w Mieszkowicach 

powstałaby jedna klasa licealna przy tamtejszym Gimnazjum. Poproszono Gminę Chojna  

do wypowiedzenia się do 15 września, Gminę Gryfino i Mieszkowice do 30 września. 

Propozycje związane są ze znanym już obecnie tegorocznym naborem do szkół  

i występującymi tendencjami.  

Starosta Gryfiński dodał, że w międzyczasie Zarząd przekazał zadania prowadzenia szkół 

nowym dyrektorom i w tym celu Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący Zarządu 

Powiatu zaprosili na obrady Rady Powiatu w Gryfinie nowych dyrektorów szkół, aby ich 

oficjalnie przedstawić i dokonać wręczenia aktów powierzenia prowadzenia szkół. 

Dyrektorzy zostali poproszeni o prezentację swojej osoby oraz pomysłów na prowadzenie 

szkoły. 

 

Adriana Salamończyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

przedstawiła się jako dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki z dwudziestoletnim 

stażem nauczania, do jej największych sukcesów zawodowych należy zaliczyć wysokie 

wyniki z matematyki uczniów na egzaminie dojrzałości, od 15 lat organizatorka Festiwalu 

Piosenki Angielskiej w Chojnie oraz współtwórca projektów międzynarodowych 

realizowanych przez chojeńskie szkoły. Pani Adriana Salamończyk otrzymała dwie nagrody 

Kuratora Oświaty, a także Starosty Gryfińskiego oraz Burmistrza Gminy Chojna. Pani 

Dyrektor powiedziała, że szkoła w jej ocenie jest dobrą i posiada dobrą kadrę pedagogiczną, 
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ale można uzyskać jeszcze lepsze wyniki poprzez stałe podnoszenie jakości kształcenia, 

motywację uczniów do nauki, a nauczycieli do doskonalenia zawodowego, a także 

zwiększenie ilości godzin zajęć pozalekcyjnych przedmiotowych i kół zainteresowań, 

planowane jest wprowadzenie do nauczania nowych przedmiotów takich jak filozofia, etyka  

i łacina. Dodała, że chciałaby stworzyć szkołę otwartą, przyjazną i dającą poczucie 

bezpieczeństwa uczniom i ich rodzicom. Pani Dyrektor podziękowała zobowiązując się 

dobrze wykonywać swoje zadanie i zaprosiła zebranych do uczestniczenia w uroczystości 

rozpoczęcia roku szkolnego.  

 

Edyta Daszkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie 

przedstawiła się jako Magister Geografii. ZSP Nr 2 w Chojnie to bardzo duża szkoła licząca 

około 750 uczniów, Rada Pedagogiczna liczy 74 osoby plus administracja i obsługa – 

wszystko to będzie wymagało dużego nakładu pracy i poświęceń, na co Pani Dyrektor jest 

gotowa i włoży cały swój upór i konsekwencję działań w realizację planów. Główne 

priorytety założone przez Panią Dyrektor to podnoszenie poziomu nauczania (w tym wysoko 

stawia kształcenie zawodowe), doposażenie klas dydaktycznych, przeprowadzenie remontów 

w szkole (kształcenie zawodowe umożliwia przeprowadzenie niektórych prac remontowych 

we własnym zakresie). Pani Dyrektor dodała, że pragnie stworzyć szkołę bez uprzedzeń  

i niesprawiedliwości, wychowującą w duchu tolerancji. Pani Dyrektor dodała, że w ciągu 

dwóch ostatnich miesięcy, kiedy pełniła obowiązki dyrektora udało jej się napisać dwa 

projekty – „Świat do odważnych należy” w ramach wyrównywania szans dla młodzieży  

oraz pozyskać dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na 

wymianę polsko-niemieckiej młodzieży. Dodała, że zobowiązuje się dobrze wykonywać 

swoje obowiązki i liczy na dobrą współpracę i wsparcie ze strony samorządu.  

 

Sławomir Głuszak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie 

powiedział, że posiada 22 letni staż pracy, ukończył Instytut Kultury Fizycznej w zakresie 

Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe 

Organizacja i Zarządzanie Oświatą. Kierowanie szkołą pragnie opierać na obowiązującym 

prawie oświatowym i statucie szkoły. Dodał, że nowoczesna szkoła to reforma stylu pracy 

nauczyciela, ucznia i szkoły jako sprawnie działającej instytucji. Dobra szkoła to szkoła 

bezpieczna, przyjazna, elastycznie reagująca na potrzeby uczniów. Pan Dyrektor powiedział, 

że w ZSP Nr 1 w Gryfinie obecnie jest 416 uczniów i 33 nauczycieli. Dodał, że jednym  

z najważniejszych zadań, jakie sobie stawia to wspomaganie rozwoju zawodowego 
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nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia, jak i również oferta 

doskonalenia zewnętrznego, a także uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej o utworzenie nowych 

profili kształcenia z patronatem wyższych uczelni np. klasy dziennikarsko-prawnicze oraz 

pozyskiwanie środków pozabudżetowych (w szkole istnieje stowarzyszenie z osobowością 

prawną o dużych możliwościach działania). Następnie został utworzony Zespół  

do Koordynowania Projektów Unijnych, które na bieżąco będą realizowane w ramach potrzeb 

i możliwości. Został powołany Zespół do Promocji Wizerunku Szkoły, który podejmie 

skuteczne działania w kierunku promocji w roku szkolnym. Pan Dyrektor pragnie rozpocząć 

prace nad inwestycją budowy sali gimnastycznej, gdyż obecna jest zbyt mała i nie spełnia 

kryteriów. Pan Dyrektor dodał, że przy dobrej współpracy z organami samorządowymi  

na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim uda się zrealizować tą inwestycję. 

 

Radny Adam Nycz zapytał o informację zawartą w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu  

z dnia 18 czerwca 2007 r. oraz zawartą w wykazie pism do wiadomości Rady Powiatu – 

Materiały wystosowane do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie dotyczące zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych 

Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie polegające na nieprawidłowości i niedopełnieniu 

obowiązków. Sprawa dotyczy remontu węzła cieplnego w przychodni należącej wówczas  

do Powiatu, a węzeł obsługiwał kilka podmiotów Szpital Powiatowy, OIOM, ZOL a także 

przychodnię. Radny zacytował informację „Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie 

przekazania inwestycji polegającej na modernizacji węzła ciepłowniczego, znajdującego się 

w budynku przychodni, położonym na nieruchomości” itd. Czy Pan Starosta miał taką wiedzę 

już 18 czerwca br., kiedy przygotowany został Projekt porozumienia z Intermed  

dot. określenia zasad rozliczania inwestycji polegającej na modernizacji węzła 

ciepłowniczego znajdującego się w budynku przychodni położonej na w/w nieruchomości? 

Radny zapytał, czy zatem obecny Zarząd Powiatu przekazując inwestycję, czyli majątek 

Powiatu dla Intermedu miał taką świadomość przekazywania czegoś co jest tematem 

badanym przez Prokuraturę. Radny dodał, że jest to dla niego niejasne i jest to taka dość 

zawiła sprawa ciągnąca się od dwóch lat poprzez odkładane wielogodzinne przetargi  

z powodu zbyt wysokich cen, a jednocześnie dramatyczna sytuacja związana z tym węzłem 

cieplnym, który się sypał i groził blokadą działalności podmiotów, które obsługiwał.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że kiedy dokonuje się inwestycję  

na majątku własnym czy na majątku obcym przychodzi taki moment, że inwestycję trzeba 
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zamknąć poprzez zwykle wystawienie dokumentu PT. Stąd tutaj zdaniem Pana Radnego 

sprzeczność z jednej strony zawiadomienie do Prokuratury, a z drugiej strony próba 

zamknięcia inwestycji. Gdy inwestycja jest zakończona to jest protokół odbioru, lecz  

w tym przypadku nie było dokumentu PT. Natomiast z posiadanych dokumentów jasno 

wynika, że inwestycja została urealniona w czasie, kiedy już kto inny był właścicielem tzn. 

równolegle ten obiekt był sprzedawany. W akcie notarialnym jest jasno wyszczególnione,  

że sprzedaży również podlega węzeł o danym numerze. Natomiast ze zlecenia na inwestycję 

wynika, że to nie jest modernizacja tylko rozbiórka i wybudowanie nowego węzła.  

W związku z tym to, co ciąży na urzędnikach i w tym wypadku na Staroście wobec tak 

oczywistych dokumentów to zawiadomienie musiało zostać złożone do Prokuratury.  

W rezultacie to Prokuratura będzie rozstrzygała, czy wystąpiła nieprawidłowość. Starosta 

dodał, ponieważ zostało wydane z pieniędzy publicznych 140 000 zł więc jest naturalnym,  

że obecny Zarząd Powiatu próbował zamykając inwestycję, złożyć propozycję właścicielowi 

Intermedu, żeby oddał pieniądze za tenże węzeł. Niestety Intermed stoi na stanowisku,  

że jedynie 12% z tej sumy mógłby oddać. Starosta powiedział, że tak jak to Pan Radny już 

powiedział to sprawa jest niewątpliwie zawiła. Z drugiej strony należy zdawać sobie sprawę, 

że w momencie kiedy węzeł obsługuje różne jednostki i coś było z tym węzłem to należało 

zrobić jego remont. Natomiast w jaki sposób to rozliczyć to od tego są już fachowcy  

i obojętnie czy to jest w budynku własnym, czy obcym to procedury muszą być spełnione. 

Zatem dlatego Zarząd pojął uchwałę o przekazaniu formalnie tego węzła, nie tyle węzła co 

chodzi o kwotę zamknięcia inwestycji – wartości jaka została wydana na węzeł. 

 

Radny Adam Nycz powiedział, że nie zadawala go to wyjaśnienie, ponieważ Pan Starosta 

mówi tutaj o zamknięciu inwestycji, a jest zapisane w sprawie przekazania inwestycji. Zarząd 

przekazał tą inwestycję Intermedowi. Radny dodał, że nie jest w sporze z Panem Starostą,  

a sprawa jest tutaj zawiła na gruncie prawnym i społecznym. Jednocześnie Radny wyraził 

swoje zdziwienie, że rzeczywiście każde działanie, które ma zapobiegać dalej katastrofom,  

bo takie istniało niebezpieczeństwo, może spotkać się właśnie z taką reakcją. 

 

III. Wnioski i interpelacje radnych;  

 

- brak 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w międzyczasie do niego wpłynęły 

interpelacje i wnioski pisemne i ustne Radnych. Jedna z nich wpłynęła do Zarządu Powiatu  

od Pana Adama Nycza dot. … 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że odpowiedzi na wnioski i interpelacje 

udziela się w punkcie nr 16.  

 

Na posiedzenie przyszedł Radny R. Laska, więc liczba radnych wynosi 18 (17+1=18). 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do realizacji programu „Świat do odważnych należy” w ramach 

Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

w 2007 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  

i organizacji pozarządowych” (druk nr 2/X); 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że w/w sprawie rzecz się sprowadza do funkcjonowania 

dobrze wszystkim znanym kółek zainteresowań. Radny dodał, że od 12 lat obserwuje wzrost 

biurokracji co w szczególności widoczne jest dla nauczycieli, gdzie nawet proste sprawy 

uwikłane są w sieć przepisów i sprowadzane do pisania projektów. To taka dygresja, ale jak 

dają pieniądze to trzeba je po prostu brać. A jeszcze jak trudno jest napisać projekt tak, aby 

zdobyć fundusze, Rząd musi się takimi sprawami zajmować jak i tak wiadomo, że gdyby 

środki były na taką działalność to nauczyciel zagospodarowałby je najlepiej na miejscu. 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/120/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 

przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród 

Starosty Gryfińskiego (druk nr 3/X); 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 3)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/121/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie założenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk nr 4/X).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/122/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 5/X).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/123/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 6/X). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/124/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał 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 7/X).  
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 3)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/125/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 

drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/X).  

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że projekt uchwały jest porządkowy a dotyczy sytuacji, 

gdzie wśród ulic gminnych znajduje się po prostu jedna ulica powiatowa.  

 

Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, jak jest możliwe głosowanie nad w/w uchwałą na 

ulicę Słowiańską, której dotyczył wycofany druk nr 11/X w sprawie pozbawienia ulicy 

Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że kiedy ulica zostanie przekazana 

aktem notarialnym stanie się ona własnością Gminy, natomiast do czasu zniesienia kategorii 

drogi będzie miała kategorię jak powiatowa. Zatem potrzebne są dwa akty do zakończenia 

sprawy. Kategorie wyznaczają standardy jakie muszą być zachowane na drodze. Zniesienie 

kategorii może następować do końca trzeciego kwartału danego roku i w tej sprawie muszą 

się wypowiedzieć organy sąsiednich powiatów i Urząd Marszałkowski. Starosta dodał,  

że z przyczyny braku wszystkich niezbędnych opinii wnioskował o zdjęcie druku nr 11/X  

z porządku obrad. Po zebraniu opinii być może już na sesji we wrześniu powróci sprawa 

druku nr 11/X. 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/126/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 9/X).  
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Radny Bronisław Krzyżanowski poprosił, aby dołożono wszelkich starań, aby spróbować 

również sprzedać jedno pozostałe mieszkanie w tym budynku. 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/127/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek  

w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej (druk nr 10/X).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/128/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 

drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/X).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/129/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela 

Powiatu Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie (druk nr 12/X).  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zaproponował Pana Bogusława Kozioła 

jako Przewodniczącego właściwej Komisji Spraw Społecznych na kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 

 

Radny Bogusław Kozioł wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są inne propozycje i w związku z ich brakiem 

zaproponował głosowanie jawne – kto jest za wyborem Pana Bogusława Kozioła  
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na przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego na kandydata na członka Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. W wyniku głosowania kandydat został 

wybrany jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania 

uchwała Nr IX/130/2007 została jednogłośnie podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

na zadania realizowane w 2007 r. (druk nr 13/X).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/131/2007 została jednogłośnie 

podjęta (18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XVI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski (dodał do swojej wypowiedzi odnośnie wniosku 

złożonego przez Radnego Adama Nycza dot. Gminy Mieszkowice o przejęcie prowadzenia 

szkoły) powiedział, że pismo w tej sprawie zostało przesłane do Gminy Mieszkowice 

proponując przejęcie prowadzenia zadania w obecnie istniejącej strukturze z oddanym  

w użyczenie mieniem. Natomiast drugi wariant to utworzenie przy gimnazjum klas licealnych 

bądź technikum od 2008 roku oddając w użyczenie salę gimnastyczną i uszczegółowienie  

co do kotłowni, która jest wspólną. Poproszono Radę Gminy Mieszkowice o wypowiedzenie 

się w tej sprawie do 30 września, gdyż Zarząd Powiatu w Gryfinie będzie przygotowywał 

projekt uchwały o likwidacji szkoły i wprowadzenia odpowiednich procedur. W tym roku 

nabór jest na poziomie 52 osób, z czego tylko 32 z Gminy Mieszkowice w związku z tym 

propozycja utworzenia klas licealnych przy gimnazjum wydaje się być dość racjonalna. 

Docelowo do takiego liceum chodziłoby 90 dzieci (3 klasy po 30 dzieci) przyjmując,  

że utrzyma się poziom naboru. Mogłoby to nastąpić dopiero we wrześniu 2008 roku i jest 

czas na przyjęcie planu co do zagospodarowania tego obiektu. Są to niewątpliwie atrakcyjne 

działki, które mogą być podzielone i sprzedawane pod budownictwo mieszkaniowe. 

Natomiast co do budynku szkoły to Zarząd Powiatu będzie się skłaniał  

do wydzierżawiania pomieszczeń i tworzenie tam miejsc pracy, a nie sprzedaż tego majątku. 
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Zarząd Powiatu dyskutował także nad pakietem osłonowym dla uczniów, którzy w momencie 

likwidacji szkoły będą chodzić do 1, 2 i 3 klasy, tak by stworzyć system preferencyjny 

biorący pod uwagę dochody rodziców, aby ewentualnie dopłacać do dojazdów do szkoły  

w Chojnie lub Gryfinie, ewentualnie za pobyt w internacie. Tak, aby jak największą liczbę 

uczniów zatrzymać w Powiecie Gryfińskim, ponieważ ta szkoła zgodnie z algorytmem 

otrzymuje z subwencji około 1 miliona zł i chodzi o to by te środki pozostały w Powiecie oraz 

w miarę możliwości zostały rozłożone na pozostałe szkoły. W tym momencie dałoby to 

możliwość realizacji w jakimś zakresie tych postulatów, które zgłaszali dyrektorzy szkół, 

żeby zadbać w tym momencie nie tylko o wygląd zewnętrzny budynków bo to się udawało 

poprzednikom. Jeżeli chodzi o termomodernizację korzystamy tutaj z Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska. Natomiast gorzej trochę z wnętrzem szkół, wyglądem klas i sprzętem 

dydaktycznym to należy również poprawić.  

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wpłynął do Zarządu Powiatu wniosek 

od Radnego Józefa Medyńskiego odnośnie remontu ulicy drogi powiatowej Dłusko. Zarząd 

Powiatu podpisał porozumienie na współfinansowanie inwestycji w wysokości 50% z Gminą 

Banie. Rada Powiatu widzi, że są realizowane też inne wnioski z gminami na realizację 

inwestycji.  

 

XVII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poinformował Radnych o przyjętej 

zasadzie sporządzania wykazu pism do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie, które będą 

znajdowały się do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. W międzyczasie wpłynęło 

jeszcze jedno pismo od Prezesa Zarządu Wojciecha Gula dotyczące pisemnego 

nieograniczonego przetargu na wyłonienie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub 

podmiotu, który utworzy się i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. 

Przewodniczący powiedział, że wpłynęło zaproszenie od Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Pana Henryka Piłata i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mieczysława Sawaryna, którzy 

zapraszają wszystkich Radnych na uroczystości związane z obchodem 68 rocznicy wybuchu 

II Wojny Światowej.  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poinformował, że w dniu 28 lipca br.  

w Gryfinie miały miejsce zawody smoczych łodzi, w których uczestniczyli przedstawiciele 

Rady Powiatu i Członkowie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Reprezentacja Powiatu 

Gryfińskiego zdobyła I miejsce na dystansie 200 m, III miejsce na dystansie 500 m. 
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Przewodniczący Rady podziękował za wspólną zabawę i wręczył uczestnikom zawodów 

Puchar Burmistrza Regaty Smoczych Łodzi za zajęcie II miejsca i przekazał im drobne 

upominki. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha podziękował i wyraził słowa uznania dla 

organizatorów w/w imprezy Gminie Gryfino, w szczególności Panu Burmistrzowi 

Eugeniuszowi Kudukowi, Prezesowi Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryf w Gryfinie Panu 

Tadeuszowi Fabisiakowi oraz Panom Krzysztofowi Jabłońskiemu oraz Markowi Hipszowi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski również wyraził podziękowanie  

za zaangażowanie w zorganizowanie zawodów dla Pana Rafała Muchy. 

 

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Gula (w sprawie wpłynięcia pisma dot. pisemnego 

nieograniczonego przetargu na wyłonienie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub 

podmiotu, który utworzy się i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) 

poinformował, że jego Spółka wystąpiła o unieważnienie przetargu ze względów 

proceduralnych i wielu uchybień. Pan Prezes dodał, że Spółka występuje o przejęcie Szpitala 

w dzierżawę, a pismo zostało przekazane Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Gryfinie 

Panu Jerzemu Herwartowi. 

 

Zakończenie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Roman 

Michalski zamknął X sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Na X sesji Rady Powiatu w Gryfinie wszyscy Radni otrzymali Informację z przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2007 r. 

 

Protokół sporządziła 
 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu  

 w Gryfinie 

 Roman Michalski 


