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PROTOKÓŁ nr XIV/07 
z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 20 grudnia 2007 r. 
 

XIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 20 grudnia 2007 r. w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i trwała od godz. 14.00  
do godz. 17.00. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  
i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 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 (zał. nr 2). 
 
I. Sprawy regulaminowe: 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał radnych i zaproszonych gości.  
Na protokolantów zaproponował Jolantę Flagę i Magdalenę Kłobut. Propozycję radni przyjęli 
jednogłośnie. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad - zał. nr 3,  który 
został przyjęty większością głosów. Protokół z XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
29.11.2007 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
II. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XIV). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w przypadku pytań dot. treści 
zapisów ujętych w sprawozdaniu udzieli na nie odpowiedzi i dodał, że pokrótce chciałby 
omówić pracę Zarządu Powiatu, która nie została w nim ujęta. Poinformował, że wspólnie  
ze Skarbnik Powiatu Izabelą Świderek udał się do Banku Ochrony Środowiska S.A. celem 
wynegocjonowania zmiany oprocentowania obligacji (jaką powiat posiada do spłaty  
w kwocie 6.000.000,00 zł) i zamienienia ich na kredyt 10-letni z oprocentowaniem  
0,25 punktu naliczanego od WIBOR-u. W zależności od terminu wykupu obecne 
oprocentowanie obligacji wynosi od 1 do 1,15 punktu procentowego. Wojciech Konarski 
poinformował, że zamiana obligacji na kredyt pozwoli powiatowi zaoszczędzić na spłacie 
odsetek kwotę w wysokości około 1.500.000,00 zł przy założeniu, że nie nastąpi zbyt wysoki 
wzrost stop procentowych. W kolejnych miesiącach przewidywana jest zmiana w uchwale 
dot. kredytu konsolidacyjnego, w której zmieni się jedynie miejsce, z którego zostaną 
pozyskane środki tj. z Banku Ochrony Środowiska S.A. kwota 6.000.000,00 zł oraz z Nordea 
Bank Polska S.A. – 13.000.000,00 zł. Starosta dodał, że w oparciu o zaciągnięty kredyt 
konsolidacyjny Powiat Gryfiński spłacił wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie w Likwidacji  
w kwocie 3.225.000,00 zł. oraz na odsetkach zaoszczędził kwotę w wysokości 1.170.000,00 
zł. Ponadto dodał, że po uzgodnieniu sald okazało się na Sp. Cefarm zaoszczędzono 
15.000,00 zł, a w ZUS – 100.000,00 zł. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi  
17 (16 + 1=17). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski kontynuując powiedział, że równolegle ze środków 
powiatu zgodnie z uchwałą budżetową została uregulowana kwota w wysokości 1.522.000,00 
zł z kredytów, które w tym roku przypadały do spłaty. Starosta poinformował, że obecnie 
podejmowane są decyzje celem zawierania od przyszłego roku porozumień z wierzycielami, 
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ponieważ założeniem Zarządu Powiatu, jest do 30.06.2008 r. zakończenie procesu likwidacji 
w SPZZOZ, którego dług w momencie bilansu otwarcia wynosił ponad 9.000.000,00 zł. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Andrzej Szelążek, więc liczba radnych wynosi 16  
(17-1=16). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do sytuacji  SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie w Likwidacji powiedział, że do lipca b.r. w harmonogramie Programu 
Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego założone było wyłonienie w drodze przetargu  
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej bądź podmiotu na wydzierżawienie 
zorganizowanego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Szpitala, którego  
po kilkukrotnym przeprowadzeniu przetargu nie udało się wyłonić. Dodał, że zagłębiając  
się w zamysł funkcjonowania w/w programu odnośnie tejże jednostki i podejmowanych 
uchwał można zauważyć, iż pierwotnym założeniem Rady Powiatu mówiącym o naprawie 
tegoż segmentu było powołanie spółki ze 100 % udziałem Powiatu Gryfińskiego  
oraz świadczenie usług medycznych. Wojciech Konarski powiedział, że jednym  
z przedmiotów dzisiejszego posiedzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 
takowej spółki, która rozpoczęłaby swoją działalność ze względu na aspekt proceduralny  
od 1.03.2008 r. Starosta poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z Prezesem Zarządu 
Wojciechem Gulą „Gryfino-Usługi Medyczne Spółka Pracownicza”, który wyraził optymizm 
w sprawie zawarcia ewentualnej umowy (w przypadku powołania spółki wylansowanej  
przez Powiat Gryfiński) na świadczenie usług medycznych w zakresie chirurgicznym. 
Podstawowym zamiarem jest poprzez bilansowanie Szpitala nie utracenie tychże działalności, 
które są obecnie wykonywane na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz rozbudowanie,  
czy powrócenie do możliwości kontraktowania opieki specjalistycznej również na bazie 
pomieszczeń, jakie Powiat posiada w Gminie Chojna. Wojciech Konarski powiedział,  
że na posiedzeniach komisji stałych ulegał zmianie projekt uchwały w/s utworzenia spółki,  
co jest dla niego zrozumiałe, gdyż każdy z radnych mógł mieć odmienne zdanie oraz różne 
obawy. Jednak ma nadzieję, iż wersja jaka ostatecznie została wypracowana na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej konsumuje wszelkie obawy radnych. Dodał, że nigdy nie można mieć 
całkowitej pewności, że zamierzone cele w pełni się powiodą, natomiast trzeba  
mieć zaplanowane różne możliwości działania, aby po raz kolejny nie popaść w zadłużenie. 
Tak jak każda spółka prawa handlowego tak i ta ponosi odpowiedzialność za kwotę  
do wysokości kapitału założycielskiego, działa na własną odpowiedzialność w związku  
z czym nie ma możliwości ponownego nałożenia na Powiat Gryfiński obecnie występującego 
zadłużenia. Starosta dodał, że zadłużenie Szpitala wynosi około 3.000.000,00 zł.  
 
Na posiedzenie przybył Radny Ryszard Laska i powrócił Radny Andrzej Szelążek, więc liczba 
radnych wynosi 18 (16+2=18). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że środki, które udało się wynegocjować  
z wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie w Likwidacji zostały przekazane na bieżącą działalność 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji, nie zadłużając ogólnie powiatu. Ponadto 
w tym roku zostanie przekazana dotacja dla Szpitala (pochodząca ze środków pozyskanych  
w oparciu o powzięty kredy konsolidacyjny) o łącznej wartości 1.170.000,00 zł, z czego 
ponad 800.000,00 zł zostało przekazane już wcześniej. Starosta powiedział, że w dniu  
19 grudnia 2007 r. zostało zawarte porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino 
Panem Henrykiem Piłatem w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie I Gimnazjum  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. Realizacja powyższego porozumienia 
będzie zależała od decyzji Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Gryfinie. Odnosząc się do ZSP 
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w Mieszkowicach Starosta powiedział, że w roku bieżącym Powiat Gryfiński dołożył  
do subwencji oświatowej kwotę około 900.000,00 zł, aby mogła w dalszym ciągu działać. 
Poinformował, że w styczniu, bądź w lutym przyszłego roku będzie podejmowana decyzja, 
ewentualnie co do dalszego funkcjonowania, bądź likwidacji ZSP w Mieszkowicach. Decyzja 
o dalszych jej losach jest uzależniona od tego, czy powstałoby stowarzyszenie,  
które zechciałoby tą szkołę poprowadzić. Ponadto w imieniu Zarządu Powiatu oraz wstępnie 
w imieniu Rady Powiatu została wyrażona wola prowadzenia jednostki przez organ 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższym  Starosta poinformował,  
że w dniu 4 stycznia 2008 r. jest umówiony na spotkanie z Panią Dyrektor Departamentu 
Edukacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku ziszczenia się tego 
zamysłu do maja przyszłego roku zostałaby zawarta umowa, majątek zostałby przekazany 
tzw. odwoływalnym aktem darowizny, czyli do momentu funkcjonowania placówki  
o charakterze rolniczym. Jeżeli zapadłaby decyzja przychylna Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi przejęłoby prowadzenie zadania od początku nowego okresu budżetowego  
tj. od 1.01.2009 r. Odnosząc się do ZSP w Chojnie Wojciech Konarski poinformował,  
że na dzień dzisiejszy w ZSP Nr 2 w Chojnie występuje ustabilizowana sytuacja, natomiast 
jeżeli chodzi o  ZSP Nr 1 w Chojnie Zarząd Powiatu prowadzi z Gminą Chojna negocjacje 
odnośnie przekazania im zadania na prowadzenie jednostki. Dodał, że w momencie kiedy nie 
uległoby to realizacji zostanie podjęta próba utworzenia w ZSP Nr 1  
w Chojnie Technikum Informatycznego. Ponadto poinformował, że Powiat w dalszym ciągu 
nie odchodzi  od ostatecznego wariantu jakim jest połączenie ZSP Nr 1 i Nr 2 w Chojnie. 
Starosta powiedział, że w dniu 12 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie dot. systemu 
gospodarowania odpadami w Powiecie Gryfińskim, na które zaproszeni zostali 
przedstawiciele gmin, zakładów gospodarki komunalnej oraz Celowego Związku Gmin -
CZG-12, który stworzył zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodał,  
że dla Zarządu Powiatu priorytetem będzie wspomaganie gmin, aby również na terenie tego 
powiatu powstał zakład zajmujący się segregacją odpadów. Starosta poinformował,  
że wspólnie z Naczelnikiem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyną 
Krzemińską przygotowana zostanie dla gmin z terenu Powiatu Gryfińskiego propozycja  
dot. realizacji kompleksowego usuwania azbestu. W związku z pojawiającymi się ogniskami 
ptasiej grypy na obszarach na wysokości Szczecina i Gminy Polic Wojciech Konarski 
powiedział, że Powiat Gryfiński nie jest obszarem zagrożonym i dodał, że w tym celu zebrał 
się również Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Piotr Waydyk, więc liczba radnych wynosi 17 (18-1=17). 
 
III. Wnioski i interpelacje radnych. 
            - brak  
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XIV) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu 
powyższej uchwały polegającą na usunięciu w całej jej treści uchwały zapisu „placówkach 
oświatowych” oraz na wykreśleniu w § 2 pkt 4 „w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Chojnie - 8,50 zł, w tym: 20% za I śniadanie, 13% za II śniadanie, 47%  
za obiad, 20% za kolację”. 
 
Na posiedzenie powrócił Radny Piotr Waydyk, więc liczba radych wynosi 18 (17+1=18.) 



 4

 
Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych 
zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. W wyniku głosowania 
autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Posiedzenie opuścił, a po chwili powrócił Rady Krzysztof Ziętek, wiec liczba radnych wynosi 
18. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIV/156/2007 została podjęta 
jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 3/XIV) 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił autopoprawkę Zarządu Powiatu  
w załączniku nr 1 w § 21 ust. 1 powyższego projektu uchwały polegającą na zastąpieniu 
zapisu „może być różna” na „może być niższa”. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. W wyniku 
głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIV/157/2007 została podjęta 
jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
VI. 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 4/XIV) 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIV/158/2007 została podjęta 
jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski od godz.15.00 do godz. 16.15 ogłosił 
przerwę, celem ponownego przedyskutowania przez komisje stałe Rady Powiatu w Gryfinie 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością”, ponieważ niektóre komisje na swoich posiedzeniach  
nie zajęły stanowiska w powyższej sprawie (szczegółowy zapis dyskusji został zawarty  
na ścieżce dźwiękowej.)   
 
Po przerwie na posiedzenie nie powrócił Radny Arkadiusz Augustyniak, więc liczba radnych 
wynosi 17 (18-1=17). 
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VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat 
Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (druk nr 5/XIV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił autopoprawkę Zarządu Powiatu w projekcie 
powyższej uchwały polegającą na tym, że § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „Cały kapitał 
zakładowy obejmuje Powiat Gryfiński, opłacając go w formie pieniężnej” oraz § 7 otrzymuje 
brzmienie „Akt założycielski powinien zawierać wszystkie postanowienia niezbędne  
wg przepisów kodeksu spółek handlowych, a w szczególności określać, że: 

1) firmą spółki jest Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

2) czas trwania spółki jest nieograniczony, 
3) terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 
4) siedzibą spółki jest miasto Gryfino, 
5) funkcje Zgromadzenia Wspólników pełnić będzie Zarząd Powiatu w Gryfinie, 
6) liczba członków:  

a) Rady Nadzorczej wynosić będzie 3 osoby, 
b) Zarządu od 1 do 2 osób 

z tym, że co najmniej 1 członek Zarządu powinien posiadać kwalifikacje do wykonywania 
zawodu lekarza medycyny, 

7)  członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, 
8) członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, 
9) kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej, która trwa 

jeden rok, 
10) przedmiotem działalności Spółki są dotychczasowe świadczenia zdrowotne 

prowadzone przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z możliwością rozszerzenia 
na inne usługi medyczne oraz gospodarowanie mieniem, zgodnie z PKD, 

11)wysokość kapitału zakładowego wynosi 250 000,00 zł i może być podwyższona 
w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego w terminie do dnia 31 grudnia 
2015r. do kwoty 2 000 000,00 zł i nie będzie stanowiło to zmiany umowy spółki.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że w § 7 pkt. 6 powyżej 
uchwały zapis „z tym, że co najmniej 1 członek Zarządu powinien posiadać kwalifikacje  
do wykonywania zawodu lekarza medycyny” powinien zostać zamieniony na „z tym,  
że w przypadku Zarządu dwuosobowego co najmniej jeden członek Zarządu powinien 
posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza medycyny”, ponieważ w przypadku 
Zarządu jednoosobowego zawsze byłby nim lekarz. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że nie widzi potrzeby zamiany tego zapisu oraz  
jego zdaniem w treści zapisu w § 7 pkt. 6 jest ujęte sformułowanie „co najmniej jeden 
członek”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił autopoprawkę Zarządu Powiatu  
do § 7 pkt. 6 zmieniając wcześniejszy zapis na „z tym, że w przypadku Zarządu 
dwuosobowego co najmniej jeden członek Zarządu powinien posiadać kwalifikacje  
do wykonywania zawodu lekarza medycyny.” 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zasugerował, że w § 7 można byłoby zawrzeć zapis 
mówiący o zobowiązaniu Zarządu spółki do przedkładania na sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
raz na kwartał sprawozdania ze swojej działalności. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jak najbardziej jest to zasadne,  
ale nie w uchwale o powoływaniu spółki. Dodał, że ewentualnie na podstawie złożonego 
przez radnego wniosku w tejże materii mógłby zostać przygotowany projekt uchwały  
w tym zakresie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zwrócił się do Radnego Bronisława 
Krzyżanowskiego o sformułowanie wniosku w punkcie porządku obrad poświęconym 
Sprawom różnym, informacjom, wolnym wnioskom. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zwrócił się do Radcy Prawnego  
z zapytaniem o możliwość zobligowania w powyższym projekcie uchwały Zarządu Powiatu 
działającego jako Zgromadzenie Wspólników do tego, aby takie sprawozdanie  
było przekładane przez spółkę na sesjach Rady Powiatu w Gryfinie w okresach kwartalnych. 
 
Radca prawny Marian Ludkiewicz odpowiedział, że zamieszczanie powyższego zapisu  
w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością” uważa za niezasadne. 
 
Członek Spółki Pracowniczej Lekarzy „Gryfino-Usługi Medyczne Spółka Pracownicza” 
Sp. z o.o. Andrzej Szlęzak powiedział, że z tego co zrozumiał po utworzeniu spółki  
w dalszym ciągu będzie istniał ten sam model SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie  
o tym samym zakresie. Dodał, że w funkcjonowaniu Szpitala nic się nie zmieni i  będzie 
przynosił on takie same długi, jak dotychczas.  
 
Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”. W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie  
(17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIV/159/2007 została podjęta 
jednogłośnie (16 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 
 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 6/XIV). 
 
Posiedzenie opuścił Radny Bolesław Paulski, więc liczba radnych wynosi 16 (17-1=16.) 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zwrócił się z prośbą o wniesienie w jego imieniu 
autopoprawki przez Skarbnik Powiatu Izabelę Świderek. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek zgłosiła autopoprawkę do projektu powyższej uchwały 
polegającą na tym, iż w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Mieszkowice w 
wysokości 20.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu 
przystosowanego na przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Goszkowie, zwiększeniu uległy dochody w § 1 pkt. 1. Poinformowała, że w związku  
z otrzymaną dotacją w § 1 pkt. 1 dodaje się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
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społecznej z kwotą dochodów 20.000,00 zł oraz rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa  
i społeczna osób niepełnosprawnych – 20.000,00 zł. W związku ze zwiększeniem części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 w wysokości  
13.317,00 zł, zwiększeniu uległy dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia do kwoty 
14.817,00 zł.  Jednocześnie w dziale 758 dodaje się rozdział 75801 – Część oświatowa 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z kwotą dochodów 13.317,00 zł. 
Ogólna kwota dochodów w § 1 pkt. 1 po uwzględnieniu zmian wynosi 176.654,00 zł. 
Skarbnik Powiatu powiedziała, że w związku z dotacją celową z Gminy Mieszkowice  
w wysokości 20.000,00 zł zmianie uległy wydatki w § 2 pkt. 1, w którym dodaje się dział 853 
– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z kwotą wydatków 20.000,00 zł  
oraz rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna Osób niepełnosprawnych – 
20.000,00 zł. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 w kwocie 13.317,00 zł, zwiększeniu uległa wysokość wydatków  
w dziale 801 Oświata i wychowanie do kwoty 40.143,00 zł w następujący sposób: 
• Dodaje się rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne z kwotą wydatków 3.400,00 zł, 
• Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększony zostaje do kwoty 14.343,00 zł 
• Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększony zostaje do kwoty 22.400,00 zł  
Ogólna kwota wydatków w § 2 pkt. 1 po uwzględnieniu zmian wynosi 621.110,00 zł 
 
Posiedzenie opuścił Radny Piotr Waydyk, więc liczba radnych wynosi 15 (16-1=15). 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. W wyniku 
głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (15 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw).  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIV/160/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (15 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający Uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 7/XIV). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIV/161/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (15 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007  
oraz ustalenia prawidłowej wysokości wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, 
które nie wygasły z upływem roku poprzedniego (druk nr 8/XIV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zwrócił się z prośbą o wniesienie w jego imieniu 
autopoprawki przez Skarbnik Powiatu Izabelę Świderek. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek zgłosiła autopoprawkę do projektu powyższej uchwały 
polegającą na zmniejszeniu  wysokość wydatków niewygasających z upływem 2007 roku  
w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Mieszkowice w wysokości 20.000,00 zł 
przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie w roku 2007. Skarbnik 
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Powiatu powiedziała, że po zmianie wydatki niewygasające z upływem 2007 roku wynoszą 
250.000,00 zł i przeznaczone są na założenie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. W wyniku 
głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (15 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIV/162/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (15 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
 
XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały  

Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-
Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie (druk nr 9/XIV). 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał wniosek skierowany do jego 
osoby przez Pana Jacka Śniegowskiego Przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego  
w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w sprawie zdjęcia z porządku obrad XIV 
sesji Rady Powiatu punktu XI: „Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r.  
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie 
Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu i Opiekuńczo-
Leczniczemu w Gryfinie” (zał. nr 5) i powiedział, że biorąc pod uwagę fakt, iż nie jest  
to wniosek złożony przez całą w/w Radę Społeczną, tylko jej członka nie zostanie on 
poddany pod głosowanie. 
 
Radna Gabriela Kotowicz zapytała, czy do podjęcia w/w uchwały wymagana jest opinia 
Rady Społecznej przy SPZOZ ZPLiOL  w Gryfinie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odpowiedział, że biorąc pod uwagę 
aspekt prawny nie jest wymagana taka opinia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w/g komentarza do art. 46 b ustawy  
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej organ założycielski tj. Rada Powiatu 
nie ma obowiązku zasięgać opinii w sprawach z zakresu jej kompetencji. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski dodał, że zostało to również podparte 
przepisami na podstawie art. 12 pkt. 8, art. 15 pkt. 9, art. 32 pkt. 2 podp. 3, art. 56 pkt. 1 podp. 
5 ustawy o samorządzie powiatowym. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIV/163/2007 została podjęta 
większością głosów  (13 za; 2 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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XII. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje radnych. 
            - brak 
 
Na posiedzenie powrócił Radny Piotr Waydyk, więc liczba radnych wynosi 16  
(15+1=16). 
 
XIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
             
Radny Bronisław Krzyżanowski złożył wniosek w sprawie przedkładania na sesji Rady 
Powiatu Gryfinie przez Zarząd nowo utworzonej spółki raz na kwartał sprawozdania  
ze swojej działalności. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Radnego Bronisława 
Krzyżanowskiego. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów   
(14 za; 2 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
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. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 
2007 r.  stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 w zakresie wyrazów „dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie” oraz  § 2 ust. 3 w zakresie wyrazów „o zasięgu 
ponadgminnym” Uchwały Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 31 października 2007 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu  
pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (zał. nr 6). 

2. Pismo znak: K-0010/240/MD/07 z dnia 03.12.2007 r. skierowane 
do Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Michalskiego z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie nie stwierdzenia w Uchwale  
Nr XII/140/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 października 2007 r. zmieniającą 
Uchwałę Nr III/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 naruszania prawa dającego podstawę do wszczęcia 
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w całości lub w części (zał. nr 7). 

3. Pismo znak: K-0022/433/MM/07 z dnia 11.12.2007 r. skierowane do wiadomości 
Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Michalskiego z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. oraz w sprawie 
wydania pozytywnej opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty 
długu publicznego Powiatu Gryfińskiego (zał. nr 8). 

4. Pismo znak: ZNP 82/2007 z dnia 13.12.2007 r. skierowane do Radnych Powiatu 
Gryfińskiego ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Gryfinie  
w sprawie rozważenia możliwości podniesienia dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 
za wychowawstwo, w przygotowanym na rok 2008 regulaminie wynagradzania 
nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński  
(zał. nr 9). 

Ponadto poinformował, że do Prezydium Rady Powiatu jak i na jego ręce wpłynęły kartki  
z życzeniami świątecznymi, które dostępne będą do wglądu w Biurze Obsługi Rady  
i Zarządu.  Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski na zakończenie złożył 
wszystkim obecnym życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 
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XIV. Zakończenie posiedzenia. 
O godz. 17.00 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 
Michalski – wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
 
 
 Przewodniczący Rady  
 
 Roman Michalski 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
  


