
 1 

PROTOKÓŁ NR 7/11 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 18.07.2011 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30 i trwało do 17.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1)  
oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Główny Księgowy „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Sp. z o.o. Jadwiga Anklewicz, Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Rafał Mucha. Głównym punktem posiedzenia była informacja  
o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., a także 
omówienie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego.  
 
Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony i stanowi  
zał. nr 2. 
 
Protokoły z 5 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki wspólnie z Komisjami Stałymi Rady 
Powiatu w Gryfinie i 6 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki zostały przyjęte 
jednogłośnie. 
 
Ad. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie Sp. z o.o. 
 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz przedstawiła bieżącą sytuację finansową Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o., szczegółowo omówiła bilans Spółki sporządzony na dzień 
31.05.2011 r., (bilans stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu).  
 
Komisja Budżetu i Gospodarki zapytała o wielkość kosztów, jakie „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. ponosi w związku z uruchomieniem poradni specjalistycznych w Chojnie. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.7.2011 
 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz zobowiązała się przekazać prośbę Komisji Prezesowi 
Spółki Jerzemu Piwowarczykowi. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że zauważa pozytywną tendencję poprawy 
wyniku finansowego Spółki, co widać po przedstawionym sprawozdaniu. Przewodniczący 
dodał, że ma to duży związek z ostatnio podjętą przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że istnieje problem z wygospodarowaniem miejsca  
na gabinety specjalistyczne w „Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” Sp. z o.o., gdzie w jednym 
pomieszczeniu w podziale godzinowym, pacjenci przyjmowani są przez lekarza ortopedę 
następnie lekarza chirurga. Takie rozwiązanie powoduje nieporozumienia i narastające kolejki. 
Radny powiedział, że osobiście był świadkiem takiego zdarzenia. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.7.2011 
 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz zobowiązała się przekazać problem zgłoszony przez 
Radnego Prezesowi Spółki Jerzemu Piwowarczykowi. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha poinformował, że uczestniczył w spotkaniu  
ze środowiskiem lekarskim ze „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o., które jest silnie 
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zaniepokojone procesem prywatyzacji. Lekarze mają wątpliwości co do tego, jak ten proces 
przebiega, jakie są jego cele i jak to się skończy, co było wyrazem ich troski o przyszłość 
Szpitala, a nie o ich prywatne losy. W przypadku nieudanego procesu prywatyzacji mieszkańcy 
Powiatu Gryfińskiego mogą stracić część lub całość usług, które dzisiaj są,  
że może ulec w istotny sposób zmianie profil obecnie prowadzonej działalności, co za tym idzie 
część oddziałów może zniknąć. Konsekwencje będą takie, że nie da się już tego odtworzyć 
nawet wtedy gdyby Powiat doszedł do wniosku, że coś się stało niewłaściwego. Podczas tych 
rozmów lekarze zgłosili potrzebę spotkania się w najbliższym czasie z Radnymi Rady Powiatu 
w Gryfinie, w celu przedstawienia swojego punkt widzenia i swoich argumentów. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że Rada Powiatu powinna poznać zdanie środowiska 
lekarskiego i powinno odbyć się takie spotkanie.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha dodał, że uczestnicy spotkania pozytywnie 
wypowiadali się na temat dotychczasowych działań Prezesa Spółki, co do rozwoju specjalistyki, 
pozyskiwania kontraktów i co do dbałości o Szpital. Przewodniczący uznał, że w jego 
obowiązku jest przekazać w/w prośbę pozostałym Radnym. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że nie będzie to żadnym naruszeniem praw Radnych 
i Rady, a Komisja ma prawo wnioskować o takie czy inne spotkanie i ma prawo wnioskować by 
odbyło się to przy udziale innych Komisji. A inne Komisje zadecydują czy chcą dołączyć  
do Komisji Budżetu i Gospodarki, czy mają inne zdanie.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że Zarząd Powiatu właśnie rozpatruje złożone oferty,  
i żeby z powodu takiego spotkania nie doszło do sytuacji, że potencjalny inwestor zostanie 
odstraszony. Zarząd wypracowuje politykę w tej sprawie w imieniu Rady Powiatu i jeżeli 
będzie na posiedzeniu to może sam przedstawi występujące zagrożenia bądź skutki za tym 
idące. Radny dodał, że nie zna całej sytuacji.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha uważa, że na tym spotkaniu będzie możliwość 
spokojnej, poważnej rozmowy. Spotkanie na pewno nie będzie po to, by wprowadzać 
zamieszanie.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że Rady Powiatu nie wolno odcinać od napływających 
informacji, gdyż to Rada podejmuje strategiczne decyzje. Poza zdaniem Zarządu można 
posłuchać drugą stronę, tą pracowniczą Spółki. Jest potrzeba spotkania się w celu zasięgnięcia 
szerszej informacji.  
 
Wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie 
znak pisma: BRZ.0012.1.7.2011 
 
Komisja zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zwołania spotkania Radnych Rady 
Powiatu w Gryfinie ze środowiskiem lekarskim i Zarządem Spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz Zarządem Powiatu w Gryfinie, w kontekście postępującego procesu 
zbywania udziałów Spółki. 
 

Wniosek został przyj ęty większością głosów (3 za, 0 przeciw, 1 wstrz. się). 
 
Główny Księgowy Jadwiga Anklewicz została poproszona o przekazanie informacji na temat 
powyższego wniosku Dyrektorowi ds. Medycznych.  
 
Posiedzenie opuściła Główna Księgowa Jadwiga Anklewicz. 
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Ad. Omówienie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego. 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że Wieloletni Program Inwestycyjny dla Powiatu Gryfińskiego 
zostanie zaktualizowany, gdyż dotychczasowy obejmował lata 2009-2014, na najbliższą sesję 
Rady Powiatu zostanie przedstawiona propozycja aktualizacji WPI edycja VII na lata  
2011-2016. Kolejnym powodem aktualizacji jest składanie wniosku aplikacyjnego  
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie  
w ramach III konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach 
użyteczności publicznej” na terenie Powiatu Gryfińskiego. Część z tych budynków jest już 
docieplona, pewne inwestycje zostały poczynione, część będzie zrobiona w ramach tego 
programu. W ramach składanego wniosku do Funduszu znajduje się 11 pozycji inwestycji, które 
planuje się wykonać w latach 2011-2012, gdyż warunkiem otrzymania dofinansowania jest 
zakończenie prac i rozliczenie ich do 30 czerwca 2012 roku. W razie opóźnienia to pozostaje 
margines czasowy początek 2013 roku. Następnie Naczelnik omówił projekt Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016, który został 
przekazany członkom Komisji i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że redagując plan pracy Komisji na 2011 r. 
nikt nie wiedział, że w lipcu nastąpi aktualizacja istniejącego Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego. W związku z tym, że będzie to przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji 
Komisja po wysłuchaniu Naczelnika Wydziału „RI” postanowiła przełożyć omawianie WPI  
wraz z  projektem na kolejne posiedzenie. 
 
Posiedzenie opuścił Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Andrzej Krzemiński. 
 
Ad. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha odczytał pismo z dnia 04 lipca 2011 r. od Prezesa 
Zarządu „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzego Piwowarczyka odnośnie swojej 
nieobecności na posiedzeniu i wyznaczeniu w zastępstwie Głównej Księgowej Jadwigi 
Anklewicz. Następnie odczytał pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. od Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony 
Mienia i Praworządności Rady Miejskiej w Chojnie Wojciecha Skrzypczyka dot. zajęcia 
stanowiska w sprawie dróg powiatowych (pisma stanowią zał. nr 5 i 6 do niniejszego 
protokołu). Po dyskusji Przewodniczący zdecydował o przedekretowaniu pisma na Prezydium 
Rady Powiatu w Gryfinie oraz Zarząd Powiatu w Gryfinie, jako właściwe do rozpatrzenia 
organy. 
 
Radny Henryk Kaczmar wyraził żal, że nie wszyscy członkowie Komisji zostali zaproszeni  
na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, 
Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności Rady Miejskiej w Chojnie. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz dodał, że Przewodniczący Komisji W. Skrzypczyk zaprosił 
jedynie Przewodniczącego Muchę i Radnego a nie całą Komisję Budżetu i Gospodarki, gdyż 
łatwiej i sprawniej było zorganizować objazd po drogach na terenie Gminy Chojna. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Komisji uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Radny Jerzy Zgoda wyraził wątpliwości, co do sposobu wykonania dotychczasowych prac  
na remontowanym odcinku Babinek-Lubanowo. Zdjęty asfalt był frezowany, następnie został 
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położony jako warstwa wyrównująca na całości drogi, a na to położono 5 cm asfaltu. 
Remontowany odcinek kończy się przed skrzyżowaniem dróg i wygląda na niedokończony. 
Jakość wykonywanego remontu jest zasmucająca. Na nowopołożonym asfalcie ekipa robi 
nalewki, sypie gres na asfalt, utrwala powierzchniowo. Radny nie sądzi, aby ta droga  
po obecnym remoncie przetrwała dłużej jak dwa lata. Podkład, który nie został ustabilizowany 
rozchodził się pod nogą, na to została położona 5 centymetrowa grubość asfaltu, w niektórych 
miejscach tylko 1 centymetr. Zdjęty asfalt był frezowany, następnie kładziony jako warstwa 
wyrównująca pokrywana 5 centymetrami asfaltu.  
Pismo znak: BRZ.0012.1.7.2011 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nadzór nad budową sprawują osoby  
z odpowiednimi uprawnieniami, a zgłoszone uwagi zostaną oczywiście sprawdzone. Informacja 
zostanie przygotowana przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami. 
 
Członkowie Komisji Budżetu i Gospodarki otrzymali Plan realizacyjny odnowy dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. i 2012 r. (materiał stanowi zał. nr 7  
do niniejszego protokołu), który Zarząd Powiatu zgodnie z planem pracy Komisji na 2011 r., 
przedstawia do zaopiniowania. 
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 


