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PROTOKÓŁ nr XXXVII/09 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 21 grudnia 2009 r. 

 

XXXVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 21 grudnia 2009 r. o godz. 15.00  

w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Rafał Mucha  

i stwierdził, Ŝe 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: 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powitał zebranych gości, mieszkańców 

Powiatu Gryfińskiego, przedstawicieli mediów, Zarząd Powiatu i Radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie. Na protokolantów powołał Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy wszyscy zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad  

i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem (porządku obrad stanowi zał. nr 3). W wyniku 

głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Protokół nr XXXVI/09 z dnia 26.11.2009 r. został przyjęty jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało 

się; 0 przeciw). 

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe niniejsze sprawozdanie zostało 

przedłoŜone Radnym w formie pisemnej, na posiedzeniach Komisji udzielono 

wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W przypadku pojawienia się pytań 

Starosta udzieli uzupełniających odpowiedzi.  
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III.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Interpelacja Nr 26/XXXVII/09 Radnego Adama Nycza 

dotycząca: konfliktu płacowego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. 
 
 
Interpelacja Nr 27/XXXVII/09 Radnego Adama Nycza 

dotycząca: sytuacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. 
 
 
Interpelacja Nr 28/XXXVII/09 Radnego Adama Nycza 

dotycząca: przyszłości Szpitala Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie. 

 

IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010 (druk  

nr 2/XXXVII);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVII/333/2009 została podjęta 

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

 

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

XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie 

kultury fizycznej (druk nr 3/XXXVII);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVII/334/2009 została podjęta 

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

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na 

uŜyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr 4/XXXVII); 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVII/335/2009 została podjęta 

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

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na 

sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk 

nr 5/XXXVII);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVII/336/2009 została podjęta 

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

 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania zamiaru 

złoŜenia wniosku przez Starostę Gryfi ńskie o dofinansowanie kosztów 

utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy 

pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy  (druk nr 

6/XXXVII);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVII/337/2009 została podjęta 

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

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Gryfi ńskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 7/XXXVII);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVII/338/2009 została podjęta 

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

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu 

powiatu na 2009 rok (druk nr 8/XXXVII);  
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Posiedzenie opuścił Radny Piotr Waydyk (17-1=16). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVII/339/2009 została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XI.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski udzielając odpowiedzi na interpelację Nr 

26/XXXVII/09 Radnego Adama Nycza dotyczącą konfliktu płacowego w Szpitalu 

Powiatowym w Gryfinie, powiedział, Ŝe w części odpowiedział na to pytanie na Komisji 

BudŜetowej. Lekarze z Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego złoŜyli wypowiedzenia, Pan 

Prezes podejmuje wszelkie wysiłki, aby tą sytuację ustabilizować. Niestety nie mógł on się 

zgodzić na określone Ŝądania dotyczące płacy kadry lekarskiej na Oddziale Ginekologiczno-

PołoŜniczym, które są niemałe. W świetle nie zawartych jeszcze kontraktów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia, jak wszyscy wiedzą, cały czas prowadzone są negocjacje, zatem trudno 

Ŝeby dyrektor podejmował jakiekolwiek wiąŜące decyzje. W Spółce funkcjonują dwie zasady 

związane z podwyŜkami. PodwyŜki są wtedy, kiedy wzrasta kontrakt z NFZ lub kiedy Spółka 

wypracuje zysk. Jest jasna zasada, Ŝe zysk dzielony jest w ten sposób, Ŝe 50 % idzie na 

rozwój Spółki a drugie 50% na jednorazowe nagrody. Rolą Prezesa jest rozwiązanie tejŜe 

sytuacji, prowadzi on rozmowy szukając równieŜ lekarzy, poniewaŜ Ordynatorowi od razu 

podziękował za pracę, czyli w rezultacie zwolnił bez świadczenia obowiązku pracy. Starosta 

dodał, Ŝe sądzi, Ŝe w tym zakresie musiał tak postąpić. Związek Powiatów Polskich, do 

którego Powiat równieŜ naleŜy, w świetle sytuacji, jaka się dzieje pod koniec roku, jest 

niejako w sporze czy jest zamiar przystąpienia do tego sporu w zaleŜności jak zostanie 

wyjaśniona sprawa zarówno przez Ministerstwo jak i NFZ. Zapowiedzi medialne, te które 

znają wszyscy obywatele, to informacja, Ŝe kontrakty nie będą mniejsze niŜ w 2009 roku, 

podczas gdy NFZ generalnie proponuje te kontrakty mniejsze. Jest tutaj rozbieŜność 

informacji. W dniu 23 grudnia Zarząd Związku Powiatów Polskich będzie się jeszcze 

spotykał z Ministerstwem a obecnie zbiera informacje co do proponowanych wysokości 

tychŜe kontraktów.  

Starosta odpowiadając na interpelację Nr 27/XXXVII/09 Radnego Adama Nycza dotyczącą 

sytuacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie, 

który działa od roku w strukturach Spółki, powiedział, Ŝe Spółka prowadzi szpital i osobno 
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tenŜe Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy. Starosta 

powiedział, Ŝe usługi są świadczone, skargi nie wpływają zatem naleŜy domniemać,  

Ŝe świadczone są nie na gorszym poziomie i jakość usług jest dobra. W 2009 roku NFZ 

zgodził się na rozszerzenie tej działalności o jedno łóŜko. Niestety na 2010 rok NFZ 

zaproponował niŜszy kontrakt. Propozycja jest juŜ na piśmie i kontrakt jest mniejszy o 5,6 % 

od roku poprzedniego, co w skali roku daje konieczność znalezienia ograniczenia kosztów na 

poziomie około 45 000,00 zł. Są to jakieś dwa etaty. Dodał, Ŝe jest to trudne do wykonania, 

ale pokazuje róŜne podejście do opieki zdrowotnej. Nie jest to jakiś problem, który miałby 

Spółkę w tym zakresie „połoŜyć na łopatki”, aczkolwiek Pan Prezes w związku  

z koniecznością podpisywania kontraktów poprosił o zwołanie Zgromadzenia Wspólników, 

którzy będą debatować 30 grudnia br. w zakresie zarówno spraw bieŜących jak i strategii na 

kolejne lata. JeŜeli chodzi o sam ZOL to sprawdził się w strukturze Spółki. Na pewno 

nastąpiło obniŜenie kosztów przez to, Ŝe jest wspólne jedno zarządzanie, czasami moŜna teŜ 

się wspomagać przesyłaniem kadry i to, Ŝe w momencie składania zamówień publicznych, 

przy większych zamówieniach, po prostu, Szpital jako nie rozczłonkowany jest lepiej 

traktowany. 

JeŜeli chodzi o odpowiedź na interpelację Nr 28/XXXVII/09 Radnego Adama Nycza 

dotyczącą przyszłości Szpitala Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie, o to czy dojrzała 

decyzja odnośnie przekształceń w Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  

w Nowym Czarnowie, Starosta odpowiedział, Ŝe niestety decyzja nie dojrzała i wyjaśnił, jakie 

są tego powody. Po pierwsze to Zarząd Powiatu czeka na informację dotyczącą sprawozdania 

z wykonania planu finansowego Zakładu za 2009 r., a do tego czasu na pewno nie będzie 

podejmować Ŝadnej decyzji. RównieŜ tak, jak widać z protokołów z posiedzeń Zarządu 

Powiatu jest informacja, co do rozpoczęcia inwestycji i dopiero po zakończeniu tejŜe 

inwestycji będą ewentualnie podejmowane dalsze decyzje. Inwestycja ta związana jest z kolei 

z koniecznością osiągania norm akustycznych w budynku Zakładu. Wiadomo,  

Ŝe gdyby Zarząd Powiatu chciał przekształcać, oczywiście mowa o przekształceniu co jest 

kwestią uchwał, które w swojej nazwie noszą słowo likwidacja. Trzeba przejść cały proces 

zbierania opinii, a potem to się sprowadza oczywiście do wydzierŜawienia obiektu i oddania  

w tym zakresie równieŜ kontraktu z NFZ. MoŜna powiedzieć, Ŝe generalnie dokumenty  

w tym zakresie są przygotowane, natomiast po dyskusjach preferencje Zarządu są pomiędzy 

Spółką powiatu a Spółką pracowniczą. Taka informacja o zawiązaniu Spółki przez część 

pracowników została złoŜona. Natomiast pracownicy nie zrobili, jak gdyby dalszych kroków, 

bo nie zarejestrowali niepublicznego zakładu z tychŜe względów, Ŝe nie są ogłoszone 
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procedury i nawet powołanie tego niepublicznego zakładu to są późniejsze kroki. Starosta 

dodał, Ŝe w pierwszym półroczu 2010 roku Rada Powiatu na pewno nie powinna się 

spodziewać decyzji czy propozycji ze strony Zarządu. Chyba, Ŝe wynik ZOLu byłby 

niezadowalający. Na obecną chwilę nie ma takich informacji, bo zarówno Rada Społeczna jak 

i sama Pani Dyrektor informowałaby Zarząd na bieŜąco, Ŝe coś się dzieje nie tak z finansami 

w ciągu roku. 

 

Na posiedzenie wrócił Radny Piotr Waydyk. 

 

XII.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha poinformował, Ŝe Radni Rady Powiatu 

w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w kaŜdy 

poniedziałek od godz. 15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego, odczytał zaplanowane 

dyŜury na styczeń i luty 2010 r. (stanowiące zał. nr 5). 

 

 

Radni w materiałach sesyjnych otrzymali wykaz następujących pism: 

1. Pismo Burmistrza Morynia znak: ROO.4313-01/09 z dnia 02 grudnia 2009 r.  

dot. zawarcia porozumienia w sprawie przejęcia zadania publicznego w zakresie 

załoŜenia i prowadzenia schroniska młodzieŜowego w Moryniu - zał. nr 6  

do niniejszego protokołu. 

2. Pismo z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie znak: RDW-2d/051/26/2009  

z dnia 03.11.2009 r. zawierające odpowiedź na interpelację złoŜoną na XXXIV sesji 

Rady Powiatu w Gryfinie (wszyscy Radni otrzymali) - zał. nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

3. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039. 

– zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

  

XIII.  Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.40 prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Rafał 

Mucha złoŜył najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowych, wesołych pogodnych Świąt BoŜego 
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Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

  

 

 Przewodniczący Rady  

                                                                                                     Roman Michalski 


