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PROTOKÓŁ nr XIX/08 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 29 maja 2008 r. 

 
XIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 maja 2008 r. w sali obrad Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 o godz. 14.00. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 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 Wójta Gminy Banie Teresę 

Sadowską, Wójta Gminy Widuchowa Michała Lidwina, Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Moryniu Karola Głodnego, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie Jacka Rudzińskiego oraz mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, pracowników 

Starostwa Powiatowego i Radnych Rady Powiatu w Gryfinie. Na protokolantów powołał 

Magdalenę Kłobut i  Agnieszkę Małyszko.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (zał. nr 3). W wyniku 

głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Protokół nr XVIII/08 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 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/XIX). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na komisjach udzielał Radnym 

wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, jednak również udzieli odpowiedzi  

na nie na tej sesji, jeżeli takowe się pojawią. Kontynuując dodał, że na tą chwilę chciałby 
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przekazać  kilka informacji, odnośnie spraw jakie miały miejsce w okresie między sesyjnym. 

Starosta poinformował, iż w okresie między sesyjnym wspólnie z  Wicestarostą Gryfińskim 

Jerzym Milerem uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

na którym doszło do podpisania stosownego porozumienia. Dodał, że obecnie trwają 

oczekiwania na zwrot tegoż porozumienia, ponieważ musi one zostać podpisane przez 

Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W rezultacie złożenie 

podpisów przez w/w Ministrów stanowić będzie deklaracje pozwalającą  z dniem 1 stycznia 

2009 r. przekazać ZSP w Mieszkowicach  do prowadzenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Do tego czasu zostanie również podpisana umowa darowizny pomiędzy Zarządem 

Powiatu, a Starostą reprezentującym Skarb Państwa. Odnosząc się do służby zdrowia 

powiedział, że obecnie trwa  rejestracja niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej  

w Urzędzie Województwa Zachodniopomorskiego oraz przekazanie cesją kontraktu NFZ 

świadczonych usług. W związku z powyższym Starosta dodał, że wspólnie z Likwidatorem 

Szpitala Powiatowego Jerzym Piwowarczykiem uczestniczył w spotkaniu w Wydziale 

Polityki Społecznej oraz u p.o. Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału  

w Szczecinie. Dodał, że rozpoczęcie działalności spółki planowane jest na dzień 1 lipca  

bądź 1 sierpnia br. Termin zależny jest od wyniku prowadzonych negocjacji z NFZ  

oraz od ostatecznego „wyglądu” porozumienia. Dodał, że obecnie obowiązujący kontrakt 

zwarty z NFZ kończy się z dniem 30 czerwca br. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu 

na jednym z posiedzeń przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie i tym samym rozpoczęła się procedura w powyższym 

zakresie. Dodał, że w/w uchwała ma na celu przekształcenie jednostki i włączenie  

jej w struktury NZOZ. Obecnie projekt uchwały opiniowany jest przez rady miejskie, rady 

gminne oraz przez radę społeczną. Starosta powiedział, że wspólnie ze Skarbnik Powiatu 

Izabelą Świderek brał udział w negocjacjach z Bankiem PKO BP S.A. w wyniku, których 

Bank zmniejszył oprocentowanie na zawartych kredytach oraz zmniejszył marżę o 50%. 

Dodał, że pojawiły się pewne problemy, co do obniżenia marży dla inwestora w Banku 

Ochrony Środowiska S.A w związku ze zmianą dyrekcji. W wyniku tej sytuacji Zarząd 

Powiatu pomimo wcześniejszych ustaleń musi ponownie rozpocząć proces negocjacyjny. 

Odnosząc się  do stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego 

niszczonych przy realizacji budowy drogi ekspresowej S3 przez firmy realizujące powyższe 

zadanie powiedział, że odbyło się w Szczecinie spotkanie z inżynierem oraz wykonawcą 

drogi S3 oraz w Gryfinie z przedstawicielami ze strony wykonawcy powyższej inwestycji  
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w sprawie wykorzystywania dróg powiatowych do transportu materiałów do budowy drogi 

S3. Starosta dodał, że ma nadzieję na skuteczne zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg,  

a następnie remontu nawierzchni dróg powiatowych  na terenie Powiatu Gryfińskiego, które 

w rezultacie uległy zniszczeniu. 

 

III.    Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Wniosek Radnego Bronisława Krzyżanowskiego. 

Radny Bronisław Krzyżanowski  zapytał kto na dzień dzisiejszy tj. 29 maja 2008 r. pełni 

funkcję Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że funkcję Dyrektora ZSP  

Nr 2 w Chojnie pełni Pani Edyta Daszkiewicz. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad 

częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych  

z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych (druk nr 2/XIX); 

 

Przewodniczący ponownie odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r., poprosił  

o stanowiska komisji (zał. nr 4 do niniejszego protokołu) i zarządził głosownie. W wyniku 

głosowania Uchwała nr XIX/205/2008 została podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się;  

0 przeciw). 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Domu 

Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną 

Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk  

nr 3/XIX). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę  

do powyższego projektu uchwały polegającą na zmianie w § 1 ust. 1, w § 4   

oraz w uzasadnieniu daty przekształcenia w/w placówek oraz daty obowiązywania  

w/w uchwały – tj. 01 lipca 2008 r. (było 01 czerwca 2008 r.) 
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Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka  

w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Chojnie,  

ul. Podmurze 4. W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie  

(17 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIX/206/2008 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odstąpienia od odwołania 

darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy 

Trzcińsko-Zdrój (druk nr 4/XIX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIX/207/2008 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości (druk nr 5/XIX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIX/208/2008 została podjęta 

jednogłośnie  (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XIX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIX/209/2008 została podjęta 

większością głosów (15 za; 2 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 7/XIX). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę  

do powyższego projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Dodał, że poprawiony projekt wszyscy radni otrzymali. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok. W wyniku głosowania 

autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw;). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/210/2008 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok (druk nr 8/XIX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIX/211/2008 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XIV.  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  na 2008 r. (druk  

nr 9/XIX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XIX/212/2008 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XV. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje radnych. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do ostatniego posiedzenia Komisji 

Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, na której 

zwrócono się do Niego z zapytaniem o kwotę poznaczoną na Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Trzcińsko-Zdrój, powiedział, że wynosi ona 4.760,00 zł. 

Dodał, że w ubiegłym roku powyższe zadanie nie zostało ujęte w Powiatowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, ponieważ Gmina złożyła wniosek  

z prośbą o jego dofinansowanie po upływie terminu. Ponadto dodał, że również na tymże 

posiedzeniu Radny Bronisław Krzyżanowski zwrócił uwagę na niewidoczne umieszczenie 

informacji dot. sprzedaży nieruchomości w Daleszewie. Starosta zwrócił  

się z podziękowaniami do Radnego za zwrócenie wobec powyższego uwagi i poinformował, 

że teren został wykoszony a baner poprawiony, tak aby był widoczny. 

 

XVI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Henryk Kaczmar zapytał, czy planowana  

jest w najbliższym czasie, jeszcze przed okresem wakacyjnym poprawa stanu poboczy  

na trasie Mieszkowice - Macież - Moryń. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  

że na odcinku drogi Mieszkowice- Macież  będą wykonywane bieżące nakłady pobocza. 

Dodał, że zostały poczynione starania, aby uzyskać od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 

Oddział w Szczecinie sfrezowaną masę bitumiczną celem wykorzystania jej do naprawy 

poboczy. Ponadto dodał, że najbliższe plany przewidują remont tego pobocza – tj. do sezonu 

wakacyjnego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zwrócił się z podziękowaniami  

do radnych, pracowników Starostwa Powiatowego za udział w wyścigu „Smoczych łodzi”  

oraz za pomoc w przygotowaniu powyższej imprezy. Poinformował, że wszyscy radni  

w terminie złożyli oświadczenia majątkowe. 

 

XVII. Zakończenie posiedzenia. 
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O godz. 14.45 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski – wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Kłobut 


