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PROTOKÓŁ NR 20/12 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 26.06.2012 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.20 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu 
Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek oraz naczelnicy Starostwa Powiatowego. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji 
Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha. Tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 20 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi 
zał. nr 2. 
Protokół nr 18/12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie (4 za,  
0 przeciw, 0 wstrz.). Protokół nr 19/12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został 
przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
 
Ad. Analiza i opiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2011 (druk nr 2/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju 

oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016” (druk  
nr 3/XIV);  

 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, czy zmienił się załącznik. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że jest to wersja, która była prezentowana radnym na wspólnym posiedzeniu 
komisji stałych, ale w formie prezentacji multimedialnej. Natomiast drobne zmiany w drugiej 
wersji strategii, która stanowi załącznik do projektu uchwały nie zmieniły jej meritum. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że dzieci rodzi się coraz mniej, a ilość nauczycieli 
jest na tym samym poziomie. Należałoby pomyśleć o przeprofilowaniu części studiów 
nauczycielskich by liczba absolwentów się zmniejszyła. Młodzi ludzie po studiach często 
wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  

(3 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się). 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia szkół 

zawodowych (druk nr 11/XIV); 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że w dniu 16 lutego 2012 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
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przekształcenia szkół. Zatem przedłożony projekt uchwały jest kontynuacją podjętych już 
działań. Na sześć miesięcy przed terminem przekształcenia szkoły powiadomiono rodziców 
uczniów, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy. Uzyskano 
pozytywną opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny odnośnie przekształcenia szkoły 
oraz zasięgnięto opinii związków zawodowych. Akty przekształceń szkół oraz nowe akty 
założycielskie szkół stanowią załączniki do uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych  
lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych 
położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012 (druk  
nr 4/XIV); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ramach IV konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 5/XIV); 

 
Na posiedzenie przyszedł zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że taką uchwałę Rada Powiatu 
podejmowała w zeszłym roku, kiedy powiat składał wniosek o dofinansowanie w ramach  
III konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynku użyteczności 
publicznej”. Niestety wniosek z przyczyn formalnych nie przeszedł, ale powiat został zachęcony 
kolejnym pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, aby złożyć wniosek w ramach 
IV konkursu. Jednym z elementów tego wniosku oprócz deklaracji jest przekazanie uchwały 
intencyjnej Rady Powiatu. Ten projekt uchwały różni się od poprzedniego tym, ze odstępuje się 
od kredytu, a finansowanie będzie w formie dotacji i środków własnych oraz zmiana następuje 
w zakresie zadań. 
 
Zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że dofinansowanie w ramach IV konkursu programu priorytetowego 
„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” pozwoli na realizację projektu  
pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Gryfińskiego”, w ramach którego zostanie 
przeprowadzonych 9 zadań wymienionych w uzasadnieniu do projektu uchwały. Zadania 
inwestycyjne były dobierane m.in. pod kątem posiadanych już audytów energetycznych.  
W stosunku do wniosku aplikacyjnego z zeszłego roku różni się on tym, że nie są ujęte 
inwestycje, które już zostały zrobione. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że DPS w Trzcińsku-Zdroju uzyskał dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego na prace modernizacyjne na obiekcie i może udałoby się połączyć wysiłki,  
o czym porozmawia z dyrektorem placówki.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli takiej inwestycji nie wykazano 
we wniosku to już takiej możliwości nie ma, gdyż wniosek został już złożony. 
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Zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński dodał, że budynek DPS w Trzcińsku-Zdroju ma audyt energetyczny  
na modernizację źródła ciepła tj. założenie kolektorów i modernizację źródła ciepła. Pozyskanie 
audytu energetycznego dla budynku wymagałoby dodatkowego nakładu finansowego.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że DPS w Trzcińsku-Zdroju uzyskał już w tym 
roku dotację w wysokości 138 000 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuścił zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 6/XIV); 

 
Na posiedzenie przyszła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 7/XIV); 

 
Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikitińska powiedziała, że z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia zawartych 
umów dzierżawy na 3 sale lekcyjne, pomieszczenie przeznaczone na sklepik szkolny  
i pomieszczenie gospodarcze w budynku ZSP nr 2 w Gryfinie, dotychczasowi dzierżawcy 
wystąpili o zawarcie kolejnych umów na okres 3 letni. Dzierżawcy regulują wszelkie należności 
terminowo. Zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres  
3 lat. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu 
używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach 
Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna (druk nr 8/XIV); 

 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych 
silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie Gminy Chojna 
wystąpił Burmistrz Gminy Chojna, który zorganizował konsultacje społeczne w tym zakresie. 
Celowość tej uchwały wynika z rozwoju ruchu turystycznego oraz konieczności ochrony 
środowiska. Jednym z istotnych czynników uciążliwości dla otoczenia na terenach 
rekreacyjnych jest hałas powodowany przez jednostki pływające napędzane silnikami 
spalinowymi.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 9/XIV); 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że projekt uchwały w pierwotnej wersji znany był radnym, ponieważ był 
podejmowany na kwietniowej sesji. Jednakże Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 
zakwestionowała pewien zapis, że „wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów 
rzeczywistych zadania”, należało doprecyzować ten zapis i paragraf 3 brzmi: „wysokość dotacji 
wynosi 50% kosztów rzeczywistych zadania, nie więcej jednak niż 4000 zł”. W paragrafie 4 
dopisano, że wnioski o dotację rozpatruje się wg kolejności ich złożenia. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa  
nie przywiązywała wcześniej wagi do tego typu zapisów, dopóki nie rozstrzygnięto sprawy 
Gminy Dębno. Od tamtej pory RIO posługuje się tym wyrokiem jako wytyczną. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że nowy projekt uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, który telefonicznie poinformował, że urząd  
nie wnosi żadnych uwag. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek 
wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych (druk nr 10/XIV); 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że przy tym projekcie uchwały jest podobna sytuacja, zmieniony został zapis,  
że „wysokość dotacji wynosi 40% kosztów rzeczywistych” oraz dopisano, że „wnioski  
o dotację rozpatruje się wg kolejności ich złożenia”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że wysokość dotacji 40% jest żeby zachęcić 
spółki wodne do korzystania z dotacji powiatowej, a od wielu lat taka droga dotacji otwarta jest 
jeżeli chodzi o województwo. Powiat chce, żeby ta pomoc finansowa dla spółek wodnych była 
szersza, połączona z tą wojewódzką i siłami własnymi spółek.  
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2012 r. (druk  
nr 12/XIV); 

 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, czy ostatnio Komisja Rewizyjna formalnie 
zajmowała się kontrolą procedury zakupu samochodu osobowego. Jeżeli tak to, dlaczego nie ma 
tego w opisie projektu uchwały.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Komisja Rewizyjna zajmowała się tą 
sprawą w ramach kontroli wykonania budżetu za 2011 r., gdzie w ramach kontroli budżetu 
miała prawo zbadać wszystko. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że takiego tematu Komisja Rewizyjna nie miała w planie 
kontroli na 2012 r. i dodał, że w ramach kontroli budżetu miała prawo to zbadać. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w ramach kontroli budżetu Komisja 
Rewizyjna zbadała dwa zagadnienia podnoszone przez radnych. Jedno dotyczące kredytu  
w rachunku bieżącym, a drugie to zakup samochodu.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej jest enigmatyczne, trudno odnieść się do niego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w uzasadnieniu jest zapisane,  
że kontrola opisana jest w protokole z kontroli i wnioskach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(1 za; 0 przeciw; 3 wstrz. się). 

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

na 2012 rok (druk nr 13/XIV); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
powiatu na 2012 rok, zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, 
wykazane w formie tabelarycznej w załącznikach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012– 2039 
(druk nr 14/XIV); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że ustawa o finansach publicznych nakłada 
na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania zmian wieloletniej 
prognozy, której konstrukcja miałaby być zbieżna z prognozami i innymi dokumentami 
planistycznymi. W związku z tym w załączniku nr 1 zostały zaktualizowane wielkości 
odnoszące się do roku 2012. Dochody, wydatki i wszystkie elementy charakteryzujące 
gospodarkę finansową powiatu zostały urealnione w związku ze zmianami, które nastąpiły  
od stycznia do czerwca br. Objaśnienia zawarte w załączniku nr 2 w zasadzie się nie zmieniły. 
Natomiast zmiany nastąpiły w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
obrazującym planowane i realizowane przedsięwzięcia. Zmiany dotyczą głównie wniosku 
złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego 
realizacja nastąpi począwszy od 2012 roku, co zostało rozpisane na poszczególne lata,  
w załączniku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2011 
rok (druk nr 15/XIV); 
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Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdania. 
W materiałach została dołączona również uchwała nr XLVI/148/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 kwietnia 2012 r. zawierająca pozytywną opinię 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. przedłożonego przez 
Zarząd Powiatu w Gryfinie. Następnie dodał, że ma pytania do Komisji Rewizyjnej w związku  
z czym wstrzyma się od głosu przy druku 15 i 16. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(1 za; 0 przeciw; 3 wstrz. się). 

 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 16/XIV); 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że w materiałach sesyjnych radni 
otrzymali wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja br. w/s udzielenia Zarządowi Powiatu  
w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. oraz uchwałę  
nr LXXV/271/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,  
z dnia 6 czerwca 2012 r., pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w/s udzielenia 
Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(1 za; 0 przeciw; 3 wstrz. się). 

 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, jak przebiega dalszy proces prywatyzacji służby zdrowia  
w powiecie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy inwestor 
strategiczny wchodzi coraz mocniej w szpital i przygotowuje się do spotkania z Zarządem czyli 
przedstawicielem właściciela by przedstawić co zrobił i wykazać, co w jakich okresach wykona.  
W dniu 27.06. będzie miało miejsce zgromadzenie wspólników, na którym będzie udzielone 
bądź nieudzielone absolutorium dla prezesa i rady nadzorczej. Ma być dokonana zmiany rady 
nadzorczej, ponieważ zgodnie z umową Dom Lekarski chce typować swoją radę.  
W międzyczasie Dom Lekarski, a właściwie nowy prezes zatrudnił dwóch prokurentów,  
co będzie na pewno przedmiotem dyskusji. Odbyło się to zgodnie z Kodeksem spółek 
handlowych. Jednakże plan finansowy spółki nie przewidywał dodatkowych wynagrodzeń. 
Dom Lekarski złożył dwa wnioski. Jeden na ogłoszony konkurs do RPO, na zakup urządzeń 
które maja służyć spółce i realizacji kontraktu z NFZ, a drugi wniosek na budowę nowego 
budynku szpitala. Za czwarty miesiąc spółka miała wynik 15 000 zł. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, dlaczego na drodze Warnice do granic powiatu nie jest 
namalowana linia środkowa na jezdni oddzielająca dwa pasy.  
Pismo znak: BRZ.0012.1.20.2012.DK 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zgodnie z przepisami ze względu na 
szerokość pasa jezdni na drogach powiatowych nie stosuje się oznakowań poziomych. Jednakże 
ze względu na bezpieczeństwo Zarząd rozważa zamieszczenie ich w niektórych miejscach typu 
łuki, tym bardziej że znajdują się tam dość szerokie pobocza. 
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Przewodniczący Komisji Rafał Mucha złożył wnioski: 
- w imieniu mieszkańców i Sołtysa Sobieradza prośba o koszenie poboczy przy drogach 
powiatowych ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza na zakrętach, gdzie miejscami krzaki 
wchodzą na jezdnię. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.20.2012.DK 
 
- mieszkańcy Żurawek zgłaszają dość dotkliwy problem zwłaszcza w okresie jesiennym,  
że przystanki autobusowe dla dzieci nie są oświetlone. Radny zaapelował o rozpoznanie tej 
sprawy i w miarę możliwości finansowych jej naprawienie. Zaproponował rozważenie 
zastosowania lamp słonecznych w miejscach, gdzie nie ma elektryczności. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.20.2012.DK 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że temat zostanie rozpoznany,  
a o ile dobrze pamięta przepisy to sprawa przystanków autobusowych należy do przewoźnika 
lub gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że najpierw będzie przekonywał członków 
Komisji Budżetu i Gospodarki odnośnie odstąpienia od materiałów sesyjnych w wersji 
papierowej dla radnych Rady Powiatu i przejścia na wersję elektroniczną, a dopiero później 
pozostałych radnych. Drukowanie, kompletowanie i rozwożenie tych materiałów to praca,  
na której można oszczędzić, finalnie materiały trafiają jako makulatura.  
Radny Rafał Mucha złożył pisemne oświadczenie odnośnie przesyłania wszelkich materiałów  
związanych z pracą w Radzie Powiatu w Gryfinie w wersji elektronicznej, pismo z dnia  
18 czerwca 2012 r. znak: BRZ.0012.1.20.2012). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że odbywają się spotkania w sprawie 
laboratoriów przy sanepidach, jednak sprawa jest już raczej przesądzona. Jeżeli chodzi  
o likwidację to decyzję powinien podjąć wojewoda, ale przepis też mówi, że wniosek musi 
wnieść starosta. Zarząd rozważając sytuację pracowników, napisał kolejne pismo do wojewody, 
że uważa, że po pierwsze powinno to być rozłożone na etapy, a po drugie to należałoby się 
przyjrzeć różnym zestawieniom z których wynika, że w województwie istnieją laboratoria,  
które mimo iż zatrudniają pracowników to i tak badania zlecają na zewnątrz. W rozmowach 
pracownicy wyrazili chęć utworzenia spółki jednakże tak, jak w każdej spółce nie ma gwarancji 
na to, że sanepid będzie zlecał usługi u nich a koszty trzeba będzie ponosić i jeszcze na tym 
zarabiać. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Rafał Mucha 
 
 
 


