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PROTOKÓŁ nr XXIV/08 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 04 grudnia 2008 r. 

 
XXIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 04 grudnia 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 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 (zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał mieszkańców Powiatu 

Gryfińskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Zarząd Powiatu i Radnych 

Rady Powiatu w Gryfinie. Na protokolantów powołał Dominikę Konopnicką i Magdalenę 

Kłobut.  

 

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). 

 

Protokoły nr XXII/08 z dnia 30.X.2008 r oraz XXIII/08 z uroczystej sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 06.11.2008 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

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

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXIV);  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na komisjach złożył szczegółowe 

wyjaśnienia i odpowiadał na zadane pytania, jeżeli w międzyczasie ktoś z Radnych miałby 

pytanie to udzieli na nie odpowiedzi. Najważniejszą sprawą, która działa się w okresie 

między sesjami jest przyjęcie przez Zarząd Powiatu i wypracowanie projektu budżetu na 2009 

rok, który następnie został przekazany do zaopiniowania Radzie Powiatu. Zarząd Powiatu 



 2

chciałby, aby budżet na 2009 rok został uchwalony w tym roku i w związku z tym proponuje 

sesję Rady Powiatu na 18 grudnia. Po pierwszym czytaniu budżetu na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych, Zarząd przyjął uwagi złożone przez Radnych i pracował nad poprawkami, 

przede wszystkim były one w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, gdzie poprawiono tak, 

aby zamierzenia były w miarę realne do zrealizowania. Starosta wyraził nadzieję, że ta praca 

w jakiejś mierze usatysfakcjonuje Radnych. Jeżeli chodzi o przyjęty projekt budżetu, który 

został Radzie przedłożony to na 2009 rok dochody powiatu szacowane są na kwotę 

61 234 385,00 zł, wydatki na 63 734 385,00 zł, planowany deficyt to 2 500 000,00 zł 

przeznaczony na spłatę zobowiązań zlikwidowanego zakładu i zakończenie likwidacji 

szpitala w 2009 r. Tak, żeby w rezultacie w roku 2009 można było powiedzieć, że istnieje 

wyłącznie Spółka, w której nie ma strat i szpitalnictwo w miarę możliwości działa bez 

zadłużania się na terenie Powiatu Gryfińskiego. W omawianym okresie kilkakrotnie Zarząd 

zajmował się robotami dodatkowymi na prowadzonych inwestycjach. Starosta powiedział, że 

Zarząd mocno pochylił się nad wnioskami Komisji Rewizyjnej, która zwróciła uwagę na to, 

że przy inwestycjach - remontach i modernizacjach występują roboty dodatkowe. Dodał  

z przykrością, że powodem robót dodatkowych jest często niekompletna dokumentacja 

projektowa i można bez mała powiedzieć, że występuje to na każdej inwestycji. Na przykład 

w tej chwili kontynuowana jest sprawa modernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie i wykonywany jest remont instalacji elektrycznej oraz montaż widny. Niestety 

okazało się, że rozwiązanie projektowe nie przewidywało tego, że projektowany szyb 

występuje w miejscach, gdzie są podciągi co wiadomo, że groziłoby zawaleniem sufitu. 

Członkowie Zarządu nie są projektantami i takie rzeczy ich również zaskakują. Odnosząc się 

do spraw podnoszonych przez Komisję Rewizyjną Starosta powiedział, że tym bardziej 

rzetelnie Zarząd przygląda się zakresom robót dodatkowych. W tej chwili jeżeli chodzi  

o roboty w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie Zarząd dwukrotnie zwracał uwagę 

inspektorom nadzoru, że jednak jest coś nie tak w tychże kosztorysach i ciągle te kosztorysy 

robót dodatkowych są pomniejszane. Jak zakończy się ta sprawa zobaczymy, jest to związane 

z wymianą m.in. gruntu i dodał, że został złożony kosztorys na roboty dodatkowe  

w wysokości 105 000,00 zł, z czego po pierwszej weryfikacji przez Zarząd jest 80 000,00 zł. 

Na szczęście Starostwo Powiatowe wzmocniło się o pracownikiem, który posiada 

uprawnienia budowlane i okazuje się, że kwestionowana przez Zarząd kwota jest jeszcze 

większa. Niestety z tego wniosek jest taki, że nierzetelne projekty, które nie ujmują 

wszystkiego albo nie są robione tak do końca ze sztuką budowlaną powodują potem znaczne 

komplikacje. Starosta powiedział, że jeżeli chodzi o inwestycje to w tej chwili prowadzony 
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jest szeroki front robót inwestycyjnych. W Gryfinie na ulicy Łużyckiej jest remont internatu 

pod przyszłą siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Został tam przedłużony termin wykonania prac do 11 

grudnia,  najprawdopodobniej wykonawca nie dotrzyma tego terminu. Jednocześnie jest tam 

remontowana stołówka. Prace remontowe odbywają się również w Domu Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie. Tutaj trzeba powiedzieć, że nie ma jakiś większych pretensji i uwag 

do wykonawcy. W tej chwili po oddaniu do użytku w tym roku Domu Dziecka i internatu, 

przystąpiono do kolejnego elementu, Pani Dyrektor składała wniosek, a Rada tutaj popierała 

o dofinansowanie z PFRON na wykonanie windy i w tej chwili jest robiona instalacja 

elektryczna i winda. W Chojnie wykonywana jest również termomodernizacja  budynku 

internatu i remonty wewnętrzne związane z przygotowaniem się internatu m.in. na 

mieszkania chronione i grupy usamodzielnień, to z kolei nadzoruje PCPR. Mimo takiej a nie 

innej aury prowadzone są roboty na drogach. W tej chwili w końcówce roku są  to przede 

wszystkim te roboty, które są związane z odwodnieniami dróg. Na komisjach Starosta mówił, 

a także Radni mogli przeczytać, że Zarząd zaakceptował i złożył propozycje ugody dot. 

zobowiązań jakie jeszcze ma Skarb Państwa wobec Powiatu Gryfińskiego dot. roku 1998  

z tytułu przekazywania szpitala. Zarząd czeka tutaj na odzew ze strony wojewody. 

W związku z prowadzonymi przekształceniami w szpitalu i zapowiedzią Rządu 

o wprowadzeniu planu B dot. samorządów, które przekształcają szpitale w spółki, Zarząd 

Powiatu wystąpił  odpowiednio z pismami o zwrot z budżetu państwa środków w wysokości 

długu pozostającego przy powiecie. Jaki będzie efekt podjętego działania to oczywiście 

Zarząd poinformuje. Zespół do spraw rokowań na dzień dzisiejszy zakwalifikował oferty do 

dalszych rokowań, wyznaczył termin składania ofert do 23 stycznia o czym poinformował 

składających oferty. Jeżeli będą ewentualne dodatkowe pytania to Starosta odpowie na nie.  

 

Na posiedzenie przybył Radny Bronisław Krzyżanowski (18+ 1 = 19). 

 

III. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak, 

 

IV. 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 2/XXIV);  
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXIV/243/2008 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r.  

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 3/XXIV);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXIV/244/2008 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 4/XXIV); 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXIV/245/2008 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak, 

 

XVI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że Radni otrzymali  

do wiadomości następujące pisma: 

1. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych za 2007 r. radnych i pracowników samorządowych. (zał  

nr 5) 

2. Informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie o analizie 

oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych. (zał nr 6) 
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3. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych za 2007 r. pracowników samorządowych. (zał nr 7) 

4. Pismo znak: INF.AC.7660-5/08 z dnia 03 listopada 2008 r. Burmistrza Gminy 

Cedynia w sprawie możliwości wykorzystania środków na inwestycję usuwania 

azbestu ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gryfinie. (zał nr 8) 

5. Odpowiedź Starosty Gryfińskiego na pismo znak: INF.AC.7660-5/08 Burmistrza 

Gminy Cedynia dot. wyjaśnienia zapisów w Uchwale Nr XXI/231/2008 Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków PFOŚiGW w Gryfinie na wykonanie 

zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu  

z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel dofinansowania. 

(zał nr 9) 

6. Pismo znak: GND.5540-6/08 z dnia 04 listopada 2008 r. Burmistrza Gminy Moryń 

dot. deklaracji gotowości do współpracy z Powiatem Gryfińskim przy realizacji 

zadania „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1409Z na odcinku Chełm Górny - Witnica 

od kilometra 4+640 do kilometra 13+200” w części dotyczącej Witnicy do stacji PKP. 

(zał nr 10) 

7. Odpowiedź Zarządu Powiatu w Gryfinie na pismo znak: GND.5540-6/08  

dot. współpracy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

2008-2011. (zał nr 11) 

8. Zaproszenie od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich do udziału w Akcji 

Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi, paczki żywnościowe na Święta 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2009. (zał nr 12) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w imieniu Rady i Zarządu Powiatu  

z okazji imienin złożył Pani Barbarze Raweckiej Sekretarz Powiatu najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 
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XVII. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 14.30 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXIV sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 

 


