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   PROTOKÓŁ NR XIII/2007 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 29 listopada 2007 roku 
XIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 listopada 2007 roku w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i trwała od godz. 14.00  

do godz. 14.50. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie, Roman Michalski 

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. (obecnych 13 radnych - lista obecności - zał. nr.1 ). 

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (lista obecności gości - zał. nr 2) 

 
I. Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu powitał Radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 

zaproponował Agnieszkę Małyszko i Jolantę Flaga. Propozycję rani przyjęli jednogłośnie.  

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad (zał. nr 3). Porządek obrad  

został przyjęty jednogłośnie. 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

31października 2007 r.  

 

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

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

 

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 formie pisemnej. Starosta zwrócił się z prośbą o zadawanie pytań  

do powyższego sprawozdania. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfnie przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad. 
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III. Wnioski i interpelacje radnych;  

 

- brak 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 

Pomocy Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012”(druk nr 

2/XIII); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/150/2007 została przyjęta większością głosów 

(12 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw) 

 

Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha, 

więc liczba radnych wynosi 14 (13+1=14). 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania 

oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 31.10.2007r. (druk nr 3/XIII); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/151/2007 została przyjęta jednogłośnie.  

(14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw) 

 

Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 

15 (14+1=15). 

 

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

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

(druk nr 4/XIII); 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zgłosił wniosek formalny,  

o nieodczytywanie przez Przewodniczącego treści w/w projektu uchwały, ze względu  

na obszerną zawartość treści. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rafała Muchy o nieodczytywanie całej treści projektu 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie z dn. 31.10.2007 r. 

 Przewodniczący zarządził głosowanie. W wyniku głosowania wniosek 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rafała Muchy został przyjęty większością głosów. 

 (13 za; 2 wstrzymał się; 0 przeciw) 

 
Przewodniczący poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/152/2007 została przyjęta jednogłośnie. 

(15 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw) 

  

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powiadomienia 

Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia 

lustracyjnego (druk nr 5/XIII); 

 

Przewodniczący poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/153/2007 została przyjęta jednogłośnie. 

(15 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw) 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  

Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 6/XIII); 

 

Przewodniczący poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/154/2007 została przyjęta jednogłośnie. 

(15 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw) 

 

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

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 7/XIII);  
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Przewodniczący poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIII/154/2007 została przyjęta jednogłośnie. 

(15 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw) 

 
X. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiadając na interpelację nr 11/XII/2007 

złożoną na sesji Rady Powiatu z dn. 31.10.2007 r. poinformował, że w Mieszkowicach 

odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu oraz Komisji Spraw Społecznych z Radą 

Pedagogiczną, pracownikami administracji, uczniami oraz rodzicami w sprawie 

przekształcenia ZSP w Mieszkowicach. Dodał, że na spotkaniu Zarząd Powiatu złożył 

osobom zainteresowanym sprawą likwidacji szkoły propozycję, założenia przez nich 

Stowarzyszenia i prowadzenia szkoły w formie szkoły niepublicznej. Określone zostały 

również zasady na jakich miałaby funkcjonować w/w palcówka. Szkoła byłaby finansowana 

zgodnie z ustawą, a więc przekazywana byłaby subwencja oświatowa wyliczana na jednego 

ucznia. Starosta powiedział, że w pierwszym roku funkcjonowania szkoły subwencja byłaby 

powiększona o 10%. Dochodami stowarzyszenia byłyby również opłaty pobierane 

z wykorzystania obiektu i sali gimnastycznej. Przedmiotem przekazania byłaby wydzielona 

szkoła wraz z parkiem, boiskiem i salą gimnastyczną. Zarząd oczekuje na odpowiedź,  

czy taka inicjatywa w ogóle się pojawi. 

 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, o drugą część interpelacji, w której została zawarta prośba 

o wystosowanie przez Zarząd Powiatu pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

o możliwość przejęcia placówki od roku szkolnego 2008/2009. Radny zapytał, czy w/w 

pismo zostało wystosowane, jeśli nie to w jakim terminie będzie. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że takie pismo nie zostało jeszcze 

wystosowane. Pismo jest przygotowywane i w terminie dwóch tygodni zostanie przesłane 

do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Starosta powiedział, że osoby zainteresowane 

losem szkoły pytały Zarząd Powiatu czy nie będzie stał na przeszkodzie, gdy w swoim 

imieniu prześlą podobne pismo do w/w Ministerstwa i dodał, że oczywiście Zarząd Powiatu 

nie będzie miał nic przeciwko temu. 
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Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie będzie problemu z przekazaniem szkoły Ministerstwu 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Radę Powiatu. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie potrafi odpowiedzieć na to 

pytanie, gdyż to Rada Powiatu będzie decydować o tym poprzez głosowanie nad projektem 

uchwały w tym zakresie. 

 

XI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że wszyscy Radni otrzymali 

wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu, które są do wglądu i stanowią 

załączniki do niniejszego protokołu. 

1. Pismo znak: G-0717-11/07 z dn. 12.11.2007r. wystosowane do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Gryfinie Pana Romana Michalskiego przez Dyrektor Gimnazjum  

w Mieszkowicach Panią Marię Bieniek-Przespolewską w sprawie komunikatu 

dotyczącego przeniesienia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mieszkowicach do budynku Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach. 

(zał. nr 5) 

2. Pismo z dn. 22.11.2007 wystosowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie 

Pana Romana Michalskiego przez Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w SP ZOZ w Gryfinie Panią 

Agnieszkę Szmalec dotyczące przekształcenia SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 

w spółkę prawa handlowego. (zał. nr 6) 

3. Pismo Jacka Kargula Prezesa Spółki z o.o. NZOZ NTERNED z dn. 14.11.2007r. 

dotyczące umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ 

Szpitalem Powiatowym w Gryfinie a spółką INTERMED w sprawie określenia 

wzajemnych działań przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa 

zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego. (zał. nr 7) 

Przewodniczący poinformował, że każdy Radny otrzymał kopię protokółu z kontroli 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie dotyczącego kontroli Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w zakresie 

restrukturyzacji Szpitala w latach 2005-2007 (I półrocze) (zał. nr 8) oraz kopię protokółu  

z kontroli Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie dotyczącego kontroli Starostwa 
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Powiatowego w Gryfinie w zakresie przebiegu restrukturyzacji w latach 2005-2007 

(I półrocze) publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim 

był Powiat Gryfiński (zał. nr 9) 

Przybył Radny Ryszard Laska 

 
XII. Zakończenie posiedzenia 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski przypomniał, że po zakończeniu sesji 

odbędzie się spotkanie Radnych z lekarzami, którzy założyli Spółkę Pracowniczą Lekarzy 

„Gryfino - Usługi Medyczne Spółka Pracownicza” Sp. z o.o. w celu wysłuchania propozycji 

sposobu prowadzenia SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie poprzez  w/w spółkę. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Roman 

Michalski zamknął XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

 

Protokół sporządziła 
 

Jolanta Flaga 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu  

 w Gryfinie 

 Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


