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PROTOKÓŁ nr XL/10 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 25 marca 2010 r. 

 

XL sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 25 marca 2010 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Rafał Mucha  

i stwierdził, Ŝe 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: 

 

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 (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw).  

  

Protokół nr XXXIX/10 z dnia 25.02.2010 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za;  

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych Pani Anna Podworska Kierownik Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Gryfinie wraz z wychowankiem warsztatów złoŜyli wszystkim Ŝyczenia 

świąteczne cyt.:  

„Pi ęknej wiosny w sercach i w głowach. Nowej energii i radości. Tajemnica Wielkiej Nocy 

niech przypomni o tym, co w Ŝyciu waŜne i piękne. Niech doda wiary, nadziei  

i miłości, aby z uśmiechem patrzeć w przyszłość i kaŜdego dnia pamiętać o tym, Ŝe Ŝycie jest 

skarbem. Z okazji Świąt Wielkanocnych Ŝyczą  

uczestnicy, członkowie i pracownicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym.” 
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Anna Podworska Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie złoŜyła serdeczne 

podziękowania za pomoc oraz Ŝyczenia najbardziej Ŝyczliwej osobie Mariannie 

Kołodziejskiej-Nowickiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.   

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na wstępie podziękował za piękne słowa z okazji 

Świąt Wielkiej Nocy zarówno uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej jak równieŜ tym, 

którzy w tą pracę się angaŜują. Starosta poinformował, Ŝe ostatnio Zarząd zajmował się 

sprawozdaniami z działalności warsztatów terapii zajęciowej i trzeba powiedzieć, Ŝe zadanie 

powiatu prowadzone przez stowarzyszenia wykonywane są bardzo dobrze i patrząc  

w przyszłość Zarząd ma nadzieję, Ŝe zarówno nowa siedziba Warsztatów i stowarzyszenia  

w Gryfinie jak i w Goszkowie (gdyŜ taki wniosek został złoŜony o nową siedzibę w Osinowie 

w miejscu, gdzie powiat przejął nieruchomość od Skarbu Państwa, gdzie miałby powstać 

zakład pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych, dzisiejsze Ŝyczenia Zarząd rozumie 

jako zobowiązanie) będzie się rozwijać i przedstawiać nowe formy opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami zostało 

przedstawione Radnym, jeŜeli będą pytania dodatkowe to udzieli na nie odpowiedzi. 

Sprawozdanie dotyczyło głównie spraw związanych jeszcze z okresem zimowym, ale w tej 

chwili są juŜ równieŜ zadania podejmowane przez Zarząd, związane z usuwaniem tego, co 

zima pozostawiła na drogach. Natomiast Starosta chciałby się skupić przede wszystkim  

na słuŜbie zdrowia. Jednym z tematów, którym zajmował się Zarząd to było zdecydowanie 

się na zaciągnięcie opinii prawnej w sprawie próby odzyskania części pieniędzy jeszcze  

z początków przejmowania słuŜby zdrowia z 1998 roku. A chodzi o to, Ŝe reprezentujący 

powiat prawnicy zasugerowali, Ŝe w tej dziedzinie warto byłoby zasięgnąć opinii prawnej  

w sprawie sporu z Prokuratorią dotyczącego tak zwanego terminu doręczeń. Faktem jest,  

Ŝe Powiat Gryfiński w postępowaniu nakazowym uzyskał wyrok wskazujący, Ŝe Skarb 

Państwa powinien zwrócić 5 milionów złotych z odsetkami. Natomiast w tym zakresie akurat 

Prokuratoria Generalna próbuje się odwoływać twierdząc, Ŝe termin został dotrzymany. 

RównieŜ tematem dzisiejszej sesji jest m.in. podwyŜszenie kapitału załoŜycielskiego dla 

Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. I stąd zamiast dotacji jest podnoszenie kapitału 

załoŜycielskiego, Starosta  przypomniał, Ŝe kapitał załoŜycielski Spółki wynosi 250 000,00 zł. 

Obecnie jeŜeli zostanie podniesiony będzie wynosił 500 000,00 zł i kaŜdy sobie zdaje sprawę, 
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Ŝe jeŜeli jest spółka, która nie ma swojego majątku, a tutaj ochrania ona interesy 

mieszkańców, Rada nie przekazuje tego majątku na majątek Spółki tylko jest to majątek 

dzierŜawiony od Powiatu. Spółka musi posiadać większy kapitał, aby móc się lepiej 

realizować na rynku. Doniesienia prasowe mówią, Ŝe Spółka pomimo takich a nie innych 

trudności zrealizowała wcześniej przedstawiony zamiar i z początkiem tego roku uruchomiła 

specjalistykę w Chojnie. Oczywiście uruchomiła tą specjalistykę w tych zakresach, które 

odpowiadają profilowi szpitala. Największą zaletą jest posiadanie takich specjalistów, którzy 

pokierują pacjentów na zabiegi do tego akurat szpitala, który prowadzi w tym momencie 

Powiat. Ta specjalistyka została utworzona na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy, który został wystawiony do dzierŜawy. Niewątpliwie podniesienie kapitału pozwoli  

na lepsze funkcjonowanie Spółki. Starosta dodał, Ŝe zapoznając się z wynikiem Spółki za rok 

2009, trzeba powiedzieć, Ŝe jednak Spółka nie osiągnęła zysku w tym roku, a osiągnęła wynik 

ujemny. Jeszcze nie ma bilansu, ale wynik ujemny jest około 200 000 złotych. NaleŜy jednak 

pamiętać, Ŝe w 2008 roku wynik ten był dodatni i juŜ po opodatkowaniu wynosił 80 000 

złotych. W Spółkach tak to się zdarza, Ŝe jeden rok jest lepszy, a drugi moŜe być tym rokiem 

gorszym. Natomiast oczywiście najwaŜniejszą informacją jest posiadanie płynności 

finansowej i czy na bieŜąco reguluje swoje naleŜności. Nie zawsze wynik przekłada się  

na stan finansowy, na aktualne moŜliwości Spółki. Na ten wynik niewątpliwie rzutowały dwie 

sprawy: koszty poniesione w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej  

na przygotowanie budynku na specjalistykę w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej (niestety 

oprócz dokumentacji do samego remontu budynku Spółka nie przystąpiła ze względu  

na odstąpienie od kontraktowania usług w 2010 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia).  

W związku z czym wydatki, które miałyby być poniesione na inwestycje, niewątpliwie 

właściwie w Ŝadnym czasie by się nie zwróciły. Kolejną sprawą były perturbacje na Oddziale 

Ginekologicznym w grudniu. W tej chwili jest całkowicie nowa obsada tegoŜ Oddziału. 

Oczywiście tak, jak w kaŜdym zakładzie pracy, jeŜeli nie było stałych podwyŜek  

to były nagrody jednorazowe, co w wynagrodzeniach i niewątpliwie przy niezmienionym 

kontrakcie rzutuje na tenŜe wynik. Niestety w tym roku nie udało się wynegocjować 

nadlimitów w takim zakresie jak w roku poprzednim. Spółka odzyskała nadlimity z NFZ  

na 170 000 zł, a ogólnie było ich na kwotę 300 000 zł. Oczywiście Spółka mogłaby  

w tej sprawie wejść na spór sądowy, ale nie chodzi o to, aby się „włóczyć po sądach” chodzi 

o to, aby w miarę moŜliwości współpracować, z NFZ, którego formuła będzie trwała zapewne 

przez wiele jeszcze lat. W tym zakresie Zarząd pracował jako Zgromadzenie Wspólników, 

stąd tak szczegółowe informacje. Starosta wraz z Prezesem Spółki byli na rozmowach z Panią 
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Prezes Oddziału NFZ, która stworzyła nadzieję, Ŝe przy korekcie z 30 czerwca równieŜ ten 

kontrakt, który jest zaniŜony będzie podniesiony, takŜe stworzyła moŜliwości, Ŝe w rezultacie 

prawie od ręki moŜna podpisać umowy na kolejne usługi opiekuńczo-lecznicze na 10 łóŜek, 

jednak szpital nie posiada takiej bazy, aby z dnia na dzień rozszerzyć działalność spółki o 10 

łóŜek. Jednocześnie Zarząd oprócz tych działań, o których była mowa, spotkał się  

z inwestorem Spółką Szpitale Polskie, która wyraziła chęć stania się inwestorem 

strategicznym. Jest to spółka oparta w duŜej części na kapitale amerykańskim specjalizująca 

się w kardiologii, posiadająca oprócz punktów kardiologicznych równieŜ dwa szpitale. 

Ostatnio wydzierŜawiła szpital w Połczynie Zdroju. Zarząd miał pierwsze spotkanie  

i prawdopodobnie po tym spotkaniu chce wrócić do realizacji podjętej wcześniej uchwały,  

w której Rada wyraziła zgodę na dopuszczenie inwestora strategicznego na objęcie do 97,5% 

udziałów. W tej chwili po podniesieniu kapitału załoŜycielskiego wiadomo, Ŝe procent ten 

będzie juŜ mniejszy, do 95%. TakŜe prawdopodobnie Zarząd realizując tą uchwałę ogłosi 

przetarg. Natomiast jeŜeli chodzi o zbywanie udziałów, to zbyć udziały moŜna w kaŜdym 

czasie. TakŜe w ten sposób wygląda sprawa słuŜby zdrowia. Oczywiście po komisjach,  

w których Starosta nie mógł uczestniczyć jak równieŜ i wcześniej w jednej z interpelacji 

Przewodniczący Rady, a na jednej komisji Pan KrzyŜanowski zgłaszał wniosek co do 

zachowania lekarzy, z których usług nie zawsze mieszkańcy są zadowoleni. Starosta 

zapewnił, Ŝe jeŜeli takie rzeczy się zdarzają to oczywiście moŜna poinformować Pana 

Prezesa, który sprawę wyjaśni. Akurat w sprawie, o której mowa, a którą zgłaszał Pan 

Przewodniczący Rady Roman Michalski dotyczyła odmowy przyjęcia pacjentki na Oddział 

Ginekologiczny. Po sprawdzeniu okazało się, Ŝe wina jest po stronie lekarza. Osoba 

pokrzywdzona została przeproszona. Na pewno Spółka czy szpital zaproponowały jakieś 

dodatkowe usługi czy badania, a czy ktoś zechce przyjąć takie przeprosiny to juŜ inna sprawa. 

Natomiast działo się to w okresie, kiedy lekarze odchodzą i to jest niedobre, nagle nie traktują 

tego zakładu jako swój, gdzie teoretycznie zawsze mogą powrócić, tylko niestety raczej wolą 

Ŝeby ten wizerunek był po prostu zły. Ale to juŜ jest kwestia, jak kto się zachowuje i czy 

warto za sobą palić mosty czy nie. Oprócz słuŜby zdrowia Starosta powiedział,  

Ŝe w pierwszym tygodniu marca został złoŜony wniosek o standaryzację ostatniego Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, co jest równieŜ tematem w planie kontroli Komisji 

Rewizyjnej. Jednocześnie do końca marca kończone są tam roboty elektryczne. Równolegle 

odbyła się równieŜ kontrola zarządzona przez Urząd Wojewódzki, który przez kolejne dwa 

lata właśnie w ramach standaryzacji, przekazywał Powiatowi dotacje około 1 300 000 zł. 

Powiat otrzymał protokół, który został przekazany Komisji Rewizyjnej. Z protokołu nie 
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wynikają Ŝadne uwagi ani zalecenia, czyli kontrolujący uwaŜają, Ŝe dobrze zostało wykonane 

zadanie i bez jakiś większych potknięć. Starosta wyraził nadzieję, Ŝe 30 marca uda się 

osiągnąć standaryzację tego obiektu. Standaryzacja jest o tyle waŜna, Ŝe w jej ramach będzie 

moŜna przyjąć dwóch kolejnych pacjentów, co przekłada się na konkretne dochody. TakŜe na 

część pacjentów z tego domu ustala się wyŜsze stawki pobytu. Dzisiaj ogólne stawki dla tego 

domu są poniŜej kosztów funkcjonowania. 

Starosta dodał, Ŝe wymienione wyŜej sprawy uwaŜał za najbardziej istotne, dlatego im 

poświęcił tyle czasu, a na dodatkowe pytania udzieli odpowiedzi.  

 

Na posiedzenie przyszedł Radny Sławomir Terebecki (16+1=17). 

 

Wniosek Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego Nr BRZ.00450-2/10 z XL sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 25 marca 2010 r.  

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy prawdą jest, Ŝe utworzona specjalistyka  

w Chojnie jest pełnopłatna. Ile było narodzin w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie, a ile 

narodzin było w całym Powiecie Gryfińskim w podziale na poszczególne gminy? Na 

narodziny limitów nie ma, dlaczego zatem kobiety rodzą poza Gryfinem? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe Narodowy Fundusz Zdrowia nie 

rozpisywał konkursów na specjalistykę, nie kontraktował takich usług. W związku z tym 

prowadzona specjalistyka jest oczywiście pełnopłatna. Dlatego, Ŝe gdyby nie była pełnopłatna 

nie byłaby w tym momencie finansowana przez nikogo. W związku z tym, Ŝe NFZ nie 

rozpisywał konkursu przedłuŜył tym, którzy mieli z poprzedniego trzyletniego rozdania 

specjalistykę. Aby zapewnić w kolejnych latach finansowanie z NFZ specjalistyki musi być 

ona przez jakiś czas po prostu odpłatna i naleŜy cierpliwie czekać na ogłoszenie konkursu. 

JeŜeli NFZ zakontraktuje ze Spółką przy kolejnym rozdaniu, w tym roku rozpisze konkursy 

wtedy ta specjalistyka będzie niepłatna. Tu zasada jest bardzo prosta, to co jest finansowane  

z NFZ nie moŜe być płatne. Na dzień dzisiejszy, poniewaŜ nie działa ta formuła, więc 

specjalistyka jest pełnopłatna. Dodał, Ŝe mogłaby być nieodpłatna gdyby Rada Powiatu 

zdecydowała się w tej części udzielić Spółce dotacji. Niestety takie są mechanizmy niezaleŜne 

od Zarządu. 

JeŜeli chodzi o liczbę narodzin, kaŜde urodzenie jest płatne i nie jest limitowane. Średnio  

w miesiącu w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie narodzin jest około trzydziestu, te dane 
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muszą być jeszcze zweryfikowane. W związku z odejściem w grudniu grupy lekarzy  

z Oddziału Ginekologicznego, w pierwszym kwartale niewątpliwie było załamanie, trzeba 

było po prostu odbudowywać Oddział. Mechanizmy działają w bardzo prosty sposób. 

Rozwiązanie ciąŜy, czyli narodziny dziecka nie są niczym niespodziewanym. W związku  

z tym kobieta decyduje, czy będzie rodziła w Schwedt, czy zafunduje sobie inny szpital. Rolą 

Rady i Zarządu jest zachęcać do korzystania ze Szpitala, a takŜe podnoszenie jakości usług, 

trzeba zmienić wygląd szpitala, co nie jest to łatwe przy tym kapitale 250 000 zł i przy limicie 

z NFZ, który nie zabezpiecza tutaj środków. Poza tym Szczecin oferuje oprócz dobrych 

warunków równieŜ specjalistyczny sprzęt w razie patologii ciąŜy czy jeŜeli coś się dzieje przy 

porodzie, to kaŜdy chce być blisko Szczecina. Starosta dodał, Ŝe równieŜ i w Szczecinie 

zdarzają się przypadki z zarazkami, które niestety powodują, Ŝe dzieci naraŜone są na sepse. 

Rada powinna dąŜyć do tego, aby stwarzać moŜliwości, aby Szpital Powiatowy miał jak 

najlepsze warunki i pomagać Spółce. Gdyby Pan Prezes występował tutaj to dokładnie 

powiedziałby, Ŝe jeŜeli chodzi o porody, te które odbywają się w tym Szpitalu to dotyczą 

głównie osób, które mieszkają na terenie Powiatu Gryfińskiego, niestety rzadko są 

mieszkankami Gryfina czy Chojny, natomiast przede wszystkim są z terenu. Są przypadki, Ŝe 

trafiają tu kobiety, które nie były ani razu u kontroli u lekarza. I to pokazuje, Ŝe taki szpital 

jest potrzebny.  

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, w jaki sposób rozliczana jest ta specjalistyka  

w Chojnie przez Spółkę.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe Pan Radny się tak wypytuje jakby 

Starosta Powiatu był pracownikiem tejŜe Spółki i Szpitala. Natomiast zasady funkcjonowania 

ustala Spółka. MoŜe się to odbywać w ten sposób, Ŝe opłata jest dzielona pomiędzy tego, kto 

wykonuje tą usługę, a część tej opłaty moŜe wpływać równieŜ do Szpitala i zapewne tak to się 

odbywa. Prezes Szpitala ma zawarte umowy z poszczególnymi specjalistami i część usługi 

stanowi dochód tegoŜ lekarza, a część usługi jest płacone Szpitalowi. Tak moŜe się to 

odbywać. Natomiast są to juŜ takie szczegóły, Ŝe aby odpowiedzieć na to pytanie to 

oczywiście zostanie zasięgnięta informacja bezpośrednio u Pana Prezesa. Niewątpliwie 

specjalistyka ma równieŜ przynosić dochód dla Szpitala, co moŜna przeczytać  

w sprawozdaniach Spółki, Ŝe oprócz dochodu z kontraktu z NFZ to przejście tych dochodów 

na razie w stopniu niewielkim, stanowią właśnie w tej chwili juŜ o odpłatności. O to chodzi  

w Spółce, Ŝeby pozyskiwać dodatkowe środki na jej funkcjonowanie.  
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III.  Uroczyste wręczenie certyfikatów obiektu przyjaznego osobom 

niepełnosprawnym i wyróŜnień.... 

 

Alina Leończyk Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady cyt.: „Jak co roku  

w Powiecie Gryfińskim przyznawane są Certyfikaty Obiektu Przyjaznego Osobom 

Niepełnosprawnym. Zgłoszenia napływają ze środowiska osób niepełnosprawnych,  

od organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców. Ten zaszczytny certyfikat 

otrzymują obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nieposiadające barier 

architektonicznych. Nominowani do tego wyróŜnienia muszą teŜ zapewniać swoim 

niepełnosprawnym klientom serdeczną i profesjonalną obsługę. Do opiniowania zgłoszonych 

nominacji Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie 

powołała Kapituł, która zakwalifikowała cztery obiekty do przyznania tego certyfikatu  

i przedstawiła Staroście Gryfińskiemu swoje propozycje. W efekcie na mocy Zarządzenia 

Starosty Gryfińskiego Nr 17/2010 z dnia 09.03.2010 r. Certyfikat Obiektu Przyjaznego 

Osobom Niepełnosprawnym za 2009 rok przyznano: 

1. Państwu Barbarze i Janowi Seta - SmaŜalnia Ryb, Pensjonat „Atol”, 

2. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy - Przychodnia Rejonowa w Chojnie, 

3. Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie - Oddział w Mieszkowicach, 

4. Aptece Millennium przy ul. Sikorskiego 3 w Chojnie.”  

 

Certyfikaty zostały wręczone przez Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego. 

 

Alina Leończyk Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady cyt.: „Powiatowa 

Społeczna Rada uhonorowała osoby i instytucje, które w minionym roku wyróŜniły się 

działaniami na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Są to działania w sferze socjalnej, 

kulturalnej, sportowej i rehabilitacyjnej. WyróŜnienia te za rok 2009 otrzymali: 

1. Pani Ryszarda Bekier, 

2. Pani ElŜbieta Wiśniewska,  

3. Pan Ryszard Niedźwiecki, 

4. Centrum Kultury w Chojnie.” 

 

WyróŜnienia zostały wręczone przez Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady Alinę 

Leończyk i Wiceprzewodniczącego Rady Rafała Muchę. 
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Pan Ryszard Niedźwiecki podziękował za to, Ŝe tak niewielka pomoc został tak bardzo 

zauwaŜona. 

 

Alina Leończyk Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady raz jeszcze podziękowała 

wszystkim nagrodzonym i wyróŜnionym, za ich pracę na rzecz osób niepełnosprawnych  

i wyraziła nadzieję, Ŝe taki przykład zachęci innych do likwidowania wszelkich barier 

utrudniających uczestnictwo w Ŝyciu społecznym osobom niepełnosprawnym. 

 

IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Interpelacja Nr 30/XL/10 Radnego Adama Nycza 

dot. remontów cząstkowych na drogach powiatowych po zimie. 

„Proszę o określenie harmonogramu prac drogowych.” 

 

Interpelacja Nr 31/XL/10 Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego 

dot. urlopów wypoczynkowych kierownictwa Starostwa 

„Czy za 2009 r. ścisłe kierownictwo Starostwa, tj. Starosta, Wicestarosta, Skarbnik 

 i Sekretarz wykorzystali urlopy wypoczynkowe. Proszę o odpowiedź równieŜ na piśmie.” 

 

Interpelacja Nr 32/XL/10 Radnego Jana Gładkowa.  

dot. wadliwego działania świateł na skrzyŜowaniu ul. Armii Krajowej i ŁuŜyckiej. 

„Jednoślad (rower) zjeŜdŜający nocą (przy braku ruchu samochodowego) ul. Armii Krajowej 

od przejazdu kolejowego nie jest wykrywalny przez czujnik na w/w skrzyŜowaniu. Rowerzysta 

widzi światło czerwone tak długo, aŜ nie nadjedzie samochód. Wnioskuję o udzielenie przez 

Komendanta Policji lub inne kompetentne osoby odpowiedzi ma pytanie: Jak wobec 

powyŜszej sytuacji ma się zachować rowerzysta, aby pozostać w zgodzie z prawem? 

Jednocześnie wnioskuję o przetestowanie w/w świateł za pomocą motocyklu. Prawie  

na pewno teŜ nie jest wykrywany.” 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha przypomniał, Ŝe interpelacje i wnioski 

kieruje się do Zarządu Powiatu lub Starosty Gryfińskiego. W sprawach wspólnoty  

o zasadniczym charakterze, krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej 

przedmiotem oraz wynikające z niego pytanie. Przewodniczący poprosił, aby w miarę 

moŜliwości trzymać się tej formuły. 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2009 r. 

(druk nr 2/XL);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XL/351/2010 została podjęta 

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

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania 

z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

na rok 2009” (druk nr 3/XL);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XL/352/2010 została podjęta 

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

 

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

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XL);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XL/353/2010 została podjęta 

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

 

VIII.  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 5/XL);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XL/354/2010 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 
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IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody  

na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 6/XL);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XL/355/2010 została podjęta 

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

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 7/XL);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XL/356/2010 została podjęta 

większością głosów (16 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

powiatu na 2010 rok (druk nr 8/XL);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XL/357/2010 została podjęta 

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

 

XII.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w sprawie usuwania skutków  

po zimie, w Województwie Zachodniopomorskim mieszkańcy przyzwyczajeni są do 

łagodniejszych zim. Ta zima była dość dotkliwa w skutkach. W pierwszej kolejności Zarząd 

wyłonił wykonawców na usuwanie skutków na głównych drogach w dwóch największych 

miastach w Gryfinie i w Chojnie. Usuwanie ubytków w asfalcie, oczywiście trochę trwa. 

Osobną sprawą była ulica Pomorska w Gryfinie, gdzie niestety są jeszcze cały czas ubytki, 

być moŜe zbyt mało powiedziane, gdyŜ w jednym miejscu to powstał lej. Natomiast jest to 

oznakowane. Sprawa z wykonawcą ulicy Pomorskiej przeciąga się. Wykonawca, który robił 

ją cztery lata temu był w sporze z Powiatem, ale dzięki Panom Mecenasom udało się,  
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po róŜnych perypetiach, równieŜ i próbie ugodowej w sądzie, osiągnąć kompromis. Tak, jak 

poinformował Pan Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami, w rezultacie Zarząd  

na kolejnym swoim posiedzeniu podpisze porozumienie kończące tą sprawę. Były 

wykonawca dokona napraw za kwotę 50 000,00 zł netto. Przede wszystkim zostaną załatane 

istniejące ubytki. Na ulicy Pomorskiej będzie opracowywana nowa organizacja ruchu, 

poniewaŜ ulica przy tych parametrach, które dzisiaj są nie wytrzyma istniejącego natęŜenia. 

Jest pomysł, Ŝeby w kierunku Szczecin zrobić z niej ulicę jednokierunkową. A wjazd  

ze Szczecina odbywałby się inną ulicą. TakŜe w tym kierunku będzie szedł Zarząd, Ŝeby  

na przyszłość równieŜ znaleźć rozwiązania. Oczywiście jeŜeli zarządcy dróg wyraŜą na to 

zgodę, poniewaŜ organizacja ruchu wymaga równieŜ wyraŜenia zgody przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast co do dróg pozamiejskich to widnieje to  

w protokole, Ŝe Zarząd na poprzednich swoich posiedzeniach wybrał w wyniku przetargu 

wykonawcę remontów. Jest to firma SALDROG, która robi jednocześnie remonty w całym 

powiecie. Jej zadanie jest podzielone na cztery etapy tak, aby równolegle przeprowadzać 

roboty na poszczególnych odcinkach dróg. Jednym z wymogów przetargu było, Ŝe firma 

musiała posiadać odpowiedni potencjał do prowadzenia wszystkich prac w jednym czasie. 

Odpowiadając na interpelację moŜna konkretnie powiedzieć, Ŝe akurat dzisiaj naprawiana jest 

droga śabnica-Czepino. Jednocześnie dzisiaj teŜ trwają roboty na drodze Gryfino-Borzym-

Sobiemyśl i Chwarstnica-Gryfino. Natomiast 23 marca były robione roboty na odcinku 

Gardno do granicy powiatu i od granicy do Chwarstnicy. Jednocześnie są robione roboty 

równieŜ na innych drogach, akurat dzisiaj to jest Grzybno-Baniewice oraz Grzybno-

Trzcińsko-Zdrój, jak równieŜ Dolsko-Macierz (gmina Moryń) oraz Przyjezierze. TakŜe te 

roboty odbywają się równolegle. Drogi robione czterdzieści lat temu były głównie smołowe, 

kiedy często drogi nie miały odpowiedniego podłoŜa. Cały czas Zarząd myśli o tym, Ŝeby 

zrobić ten remont raz porządnie, tylko wtedy to kosztuje tyle, ile na przykład kosztowała 

Schetynówka, czyli 2 300 000 zł. To jest jednak cały czas niemoŜność, Ŝeby za jednym razem 

tak programowo rozwiązać te sprawy. Ale w wielu odcinkach przede wszystkim tam, gdzie 

jest największa uciąŜliwość udaje się to robić, wspólnie z gminami za co Starosta serdecznie 

dziękuje radom i burmistrzom. W tym zakresie naleŜy łączyć swoje wysiłki.  

JeŜeli zaś chodzi o odpowiedź na interpelację związaną z wykorzystaniem urlopów  

to Starosta powiedział, Ŝe dwa dni temu wrócił z urlopu w Szklarskiej Porębie i zostało mu  

do wykorzystania jeszcze trzy dni, które wykorzysta w ustawowym czasie rozpoczynając  

te trzy dni przed 31 marca i ewentualnie kończąc 2 kwietnia. Wicestaroście zostało równieŜ 

trzy dni i będzie ten urlop wykorzystywał od 30 marca do 2 kwietnia. Pani Skarbnik ma 
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wykorzystany cały urlop, mimo kontroli, które nawiedziły urząd akurat w pierwszym 

kwartale tego roku. Pani Sekretarz zostało 5 dni urlopu i teŜ wykorzysta go w przewidzianym 

terminie. Odpowiedź zostanie udzielona równieŜ na piśmie. 

 

XIII.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Wniosek Radnego Andrzeja SzeląŜka Nr BRZ.00450-3/10 z XL sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie w dniu 25 marca 2010 r.  

 

Radny Andrzej SzeląŜek w imieniu Pani Wandy Kmieciak złoŜył wniosek dotyczący 

budynku, który stanowi zagroŜenie na drodze krajowej 31 w Czepinie. Jest to prośba  

o interwencję Powiatowego Nadzoru Budowlanego odnośnie opuszczonego domu – własność 

prywatna w Czepinie przy ulicy Gryfińskiej. Dom jest w stanie zagroŜenia budowlanego, 

grunt pod domem stanowi własność Skarbu Państwa, natomiast sam budynek jest własnością 

prywatną. Starostwo wydało decyzję juŜ odnośnie opuszczenia domu. Gmina Gryfino 

przyznała dwa lokale socjalne dla rodzin. Jednak do chwili obecnej przy tym budynku, który 

stanowi zagroŜenie dla pojazdów oraz dzieci przechodzących obok do szkoły, nic się nie 

dzieje. NaleŜałoby podjąć jakieś racjonalne kroki, Ŝeby zająć się jak najszybciej tą sprawą. 

Prasa zainteresowała się juŜ nią i w dniu wczorajszym problem opisał Kurier Szczeciński. 

Sprawa jest to dość pilna i naleŜałoby Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ruszyć 

w tym kierunku i sprawdzić co się tam rzeczywiście dzieje. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha powiedział, Ŝe nie widzi na sali Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego i zapytał, czy moŜe liczyć, Ŝe Zarząd Powiatu przekaŜe 

sprawę w trybie pilnym. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe oczywiście zostanie to przekazane. 

Natomiast być moŜe istnieją procedury a sprawa jest w toku.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha powiedział, Ŝe wpłynęła na ręce 

Przewodniczącego Rady Romana Michalskiego przekazana pismem z dnia 23 marca 2010 r. 

przez Pana Starostę Jerzego Milera skarga do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Gryfinie 

według właściwości. Skarga została złoŜona przez Pana Przemysława Golisowicza w dniu  

25 lutego 2010 r. Przewodniczący nie widząc sprzeciwu przekazał sprawę do rozpatrzenia 
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Komisji Rewizyjnej. Dokumenty w przedmiotowej sprawie będą do wglądu w Biurze Obsługi 

Rady i Zarządu. (skarga stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe skarga dotyczy działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie i tak, jak przedstawił Pan Przewodniczący z dnia 25 

lutego, trafiła na Zarząd Powiatu i po zapoznaniu się Starosta uznał, Ŝe nie jest to skarga na 

kierownika jednostki organizacyjnej, a raczej związana z jej organizacją. Nie chcąc być 

później w niezgodzie z procedurami, przekazał ją do zaopiniowania Radcom Prawnym, 

którzy stwierdzili, Ŝe bez względu na to, czy skarga jest zasadna czy nie, powinna być  

rozpatrywana przez Radę. Starosta poprosił o wyjaśnienia Pana Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie. W świetle opinii Radcy Prawnego naleŜy ją przekazać Radzie 

Powiatu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha dodał, Ŝe skarga w zasadniczej części dotyczy 

warunków obsługi, głównie kolejek, a poniewaŜ na podstawie art. 29 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Rada jest właściwą do rozpatrywania tej skargi, stąd po opinii Pana 

Mecenasa, skarga trafiła do Rady. 

Kolejna informacja to jest obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 

2010 r., w którym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku, Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 

1547, ze zm.), zarządzeniem Nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 

2010 r. ustalona została liczba radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin 

Powiatu Gryfińskiego: Rada Powiatu w Gryfinie 21 radnych. Przewodniczący dodał,  

Ŝe ta informacja zostanie wywieszona w gablotach (obwieszczenie stanowi zał. nr 5). 

Wpłynęły równieŜ do Rady Powiatu następujące pisma: 

1. Pismo znak: WWS.II.MK.5012/7/10 z dnia 8 marca 2010 r., w którym 

Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego 

zwraca się z apelem do wszystkich Radnych w województwie zachodniopomorskim, 

aby przy podejmowaniu uchwał w sprawach majątkowych w zakresie nabywania  

i zbywania nieruchomości, wydzierŜawiania ich lub wynajmowania, uwzględniono 

potrzeby lokalowe Organizacji realizujących waŜne zadania samorządu. - zał. nr 6  

do niniejszego protokołu. 

2. Pismo Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

Szczecin znak: GDDKiA-O/Sz-Z-2.ami/407/10/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. 
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zawierające odpowiedź na interpelację Nr 25/XXXIV/09 (wszyscy Radni otrzymali). 

 - zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha dodał, Ŝe na prośbę Radnego Bogusława Kozioła 

informuje, Ŝe Radny będzie pełnił dyŜur w Hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach we wtorek 30 marca 2010 r. w godzinach od 15.30 

do 17.00. Wpłynęły do Rady takŜe Ŝyczenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha w imieniu Prezydium złoŜył wszystkim 

najserdeczniejsze Ŝyczenia wesołych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w miłej 

rodzinnej atmosferze. 

  

XIV.  Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.30 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Rafał Mucha wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

  

 

 Przewodniczący Rady 

                                                                                                     Roman Michalski 


