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PROTOKÓŁ NR 7/11 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 15.07.2011 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 16.15 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-Saków, Zastępca Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Sławomir Terebecki. Głównym punktem posiedzenia była 
informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński oraz informacje o remontach bieżących wykonywanych w jednostkach 
oświatowych Powiatu Gryfińskiego inwestycjach, o inwestycjach i remontach bieżących 
prowadzonych na drogach powiatowych. 
 
Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
 
Protokół z 5 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty większością głosów. 
 
Protokół z 6 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4 Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Gryfiński. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
przedstawiła informację o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
Powiat Gryfiński stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że pewna grupa nauczycieli z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie miała duże wątpliwości, co do zmiany kierunku  
w liceum ogólnokształcącym, był to profil językowo-dziennikarski zamieniony w tym roku  
na profil humanistyczny. Profil językowo-dziennikarski zawsze miał 100 % nabór, było dużo 
osób chętnych i nigdy nie sprawiał problemów. W piątek, gdzie w poniedziałek było 
zamknięcie listy rekrutacyjnej, do klasy o profilu humanistycznym potwierdzonych było  
6 osób. Obecnie jest pewnych 18 osób, przy czym dochodzą dodatkowo do tego profilu 
osoby, które uzyskały 38-39 punktów, czyli te co nie zdały albo, które rzeczywiście mogą nie 
rokować na uzyskanie promocji do następnej klasy. Szkoła ma przede wszystkim tradycje, 
jako technikum. Radna zaznaczyła, że chciałaby poznać strategię Starostwa Powiatowego, 
przede wszystkim Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i mieć wiedzę, 
kto zadecydował o tym, że tworzy się 3 klasy ogólniaka, bo taki był plan naboru, przy czym 
profil ogólny ma na dzień dzisiejszy 32 osoby. Profil matematyczno-informatyczny liczy  
24 osoby, przy czym osób jest mniej i organ prowadzący wyraża na to zgodę. Radną dziwi 
fakt, że technik żywienia i technik gospodarstwa, czyli zawody „technikalne” są połączone  
w jeden odział, liczący prawie 40 osób. Ponadto chciałaby wiedzieć, kto podjął decyzję  
o łączeniu technikum. Tworzy się technikum zbite składające się z 40 osób, gdzie technik 
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ekonomista a technik elektryk, nawet sama wiedza fizyczna, gdzie te zajęcia będą 
najprawdopodobniej razem prowadzone – to jest „niebo” a „ziemia”. Dlaczego był taki ruch? 
Zdaniem Radnej rozsądnym rozwiązaniem byłoby otworzenie 2 ogólniaków, profil 
humanistyczny nie wpisuje się tutaj radnej logicznie. Jeżeli inwestuje się w technika 
elektryka, jest to zawód przyszłości, można byłoby w kolejnym roku wejść w mechatronikę, 
gdzie jest zapotrzebowanie na rynku i duża liczba osób idzie na ten kierunek do szkół 
szczecińskich. Dla Radnej łączenie to jest nie zrozumiałe, ponieważ jeżeli w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie można byłoby otworzyć dla 20 osób technika 
informatyka osobno, to coś tutaj nie gra. Nie ma spójności polityki i chciałaby uzyskać 
informację, co do strategii w tym kierunku. Radna zaznaczyła, że naprawdę można, tylko 
trzeba byłoby chcieć i zainteresować się kształceniem zawodowym. Osobiście nie widzi,  
aby ktoś interesował się tym kształceniem, począwszy od tego, że nie dba się o to, aby wyniki 
egzaminu chociażby ekonomisty windowały w górę. Informacje przekazywane na temat tego, 
że coś się dzieje źle w trakcie roku szkolnego są odbierane, jako donosicielstwo, a nie jako 
mówienie prawdy, więc reprezentując tą grupę nauczycieli, która się temu przeciwstawia 
chciałaby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
odpowiedziała, że jeżeli chodzi o rekrutacje po pierwszym etapie, była gorąca linia, 
dyrektorzy dzwonili i oczekiwali na odpowiedź. W tamtym momencie nie można było zebrać 
Zarządu. Było to konsultowane ze Starostą i Wicestarostą. Były pierwsze wstępne decyzje, 
aby połączyć jeden oddział w ZSP Nr 2 w Gryfinie, natomiast w ZSP Nr 1 w Chojnie nie było 
zbytniej możliwości przyłączenia 20 osób do innej grupy. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że cieszy się z takiej liczby osób w grupie i dodała,  
że w technikach można byłoby takie oddziały otwierać. Skutki reformy oświatowej 
wchodzącej w przyszłym roku będą widoczne za 2 lata. Jest przekonana, że jeżeli obecnie 
robione są 3 ogólniaki, to w przyszłym roku pozostaną 2 ogólniaki, ponieważ są osoby, które 
nie zdadzą. Jeżeli w klasach o profilu humanistycznym, czy matematyczno-informatycznym 
będzie po 17-18 osób - to się łączy, ponieważ przede wszystkim należy patrzeć na finanse,  
na subwencję oświatową, która idzie za uczniem. Dysproporcje między oddziałami są w tym 
momencie krytyczne, nie do przyjęcia. Kontynuując zaznaczyła, że wychodzi problem przy 
24 osobach z podziałem na grupy przy językach, przy informatyce, szkoły  
nie są przygotowane na to, aby 24 osoby były na zajęciach informatycznych. Pracownie  
są 16-17 stanowiskowe, czyli informatykę trzeba dzielić, a tym samym koszty takiego 
oddziału są większe, natomiast przy językach poniżej 24 osób nie ma podziału. Pojawia się 
pytanie, jak uczniowie zostaną przygotowani do matury, są to uczniowie słabi mający  
30 punktów. Optuje za technikami, ponieważ jeżeli jest to oddział 4-letni, to wyłagadza skutki 
reformy. Dodała, że sprawdziła jak wygląda sytuacja z absolwentami w Widuchowej i w Bani 
i okazuje się, że w przyszłym roku jest o 1 oddział mniej w Widuchowej, a spadek ilości 
uczniów w Baniach jest bardzo duży. Nasi absolwenci i Chojeńscy - to są właśnie te dwie 
szkoły. Należałoby dać oddział 4-letni, aby wyłagodzić to w skutkach. Podkreśliła, że będzie 
to ciężki orzech do zgryzienia dla organu prowadzącego, biorąc pod uwagę, że nie ma drugiej 
placówki na terenie Gryfina. Radna odnosząc się do spadku ilości uczniów  
i zainteresowanych poinformowała, że tak krytycznej sytuacji, jak w tym roku dawno nie 
było. Należałoby ponownie wypracować sobie markę, została zagubiona marka technika 
elektryka, technika ekonomisty przez to, że zmieniły się standardy egzaminacyjne  
i nauczyciele nie do końca poradzili sobie z tymi wyzwaniami. Radna od dwóch lat zwraca 
uwagę, żeby cokolwiek zrobić, aby wzrosła zdawalność, bo to stanowi bodziec dla rodzica, 
aby przysłać dziecko do szkoły. Nie do przyjęcia jest dla Radnej w tym układzie połączenie 
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elektryka z ekonomistą, tylko ze względów czysto reklamowych na przyszłość rekrutacji  
w przyszłym roku, żeby ona się powiodła. Radna wyraża te wątpliwości, aby organ 
prowadzący miał wiedzę, że takie wątpliwości ma również duża część grona pedagogicznego. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury stki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że przygotowana na dzisiejsze posiedzenie informacja została przygotowana 
na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd nie miał możliwości zapoznania się z tym, 
jak wygląda ten stan faktyczny. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że na lutowym posiedzeniu Zarządu Powiatu, Starosta 
Gryfiński zobowiązał dyrektorów szkół, aby stworzyli „prognozy rozwoju szkoły”  
i czy to zostało przez nich przedstawione? Zaznaczyła, że grono pedagogiczne ZSP Nr 2  
w Gryfinie nie jest przeszkolone z zakresu reformy oświatowej. Nie było żadnego szkolenia 
w tym zakresie, natomiast szykuje się bardzo dużo zmian. Jest już,  
co najmniej rok za późno, ale należy zrobić cokolwiek, aby wspólnie podołać temu 
problemowi. Odnosząc się do uchwały Nr 56/2011 Zarządu Powiatu zawierające wytyczne  
do tworzenia arkusza organizacyjnego zapytała, jaka jest średnia liczebność oddziału. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury stki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że zgodnie z tym, co zostało przyjęte klasa powinna liczyć 32 osoby.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy była porównywalna subwencja oświatowa, ponieważ szkoła 
musi sobie radzić z przydzielanej subwencji. Radna ma coraz więcej wątpliwości, ponieważ 
oddziały z ZSP Nr 2 w Gryfinie stają się coraz bardziej „chude”. Zawsze było tak, że oddziały 
liczyły co najmniej 30 osób, sporadycznie zdarzył się oddział w łączeniu, bo osobiście takimi 
łączeniami się zajmowała. Radna zaznaczyła, że takie nabory skutkują później efektem 
finansowym. Uważa, że kryteria powinny być jednolite, co roku. Zwracając się do Naczelnika 
„EK” zapytała, czy nie zostało zauważone, że subwencja oświatowa zaczyna nie wystarczać  
na pokrycie kosztów szkoły przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury stki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że subwencja nigdy nie wystarczała, jeżeli chodzi o oświatę.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że z uzyskanych informacji wynika, że ZSP Nr 2 w Gryfinie 
zawsze jakoś wychodziła. Na jednym z posiedzeń komisji uzyskała od Naczelnika „EK” 
informację, że na niniejszą szkołę wystarczało. Ponadto zapytała czy obserwuje dysproporcje 
między tym, co było, a tym, co jest. Bo jeżeli tak, to naprawdę kierunki działania tej szkoły 
muszą iść ku zmianie kierunków kształcenia celem wyrównania zainteresowania szkołą. ZSP 
Nr 2 w Gryfinie traci na wartości ze względu na potężnego konkurenta, jakim jest liceum 
ogólnokształcące przy ul. Niepodległości w Gryfnie, które zostało przekazane  
do prowadzenia Gminie Gryfino. Radna uważa, że startując w roku 2001 ze zmianą 
kierunków kształcenia ogólniaki zostały rozwinięte naprawdę świetnie, zdawalność  
na maturach była super, ale i nabór też był troszeczkę lepszy. Należy poradzić sobie  
z tą sytuacją, ponieważ szkołę czekają duże zmiany personalne i kadrowe.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury stki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że o zawodzie mechatronik mówiła szkole od 4-5 lat, ale zawsze była 
odpowiedź, że nie ma w tym momencie kadry.  
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Radna Ewa Dudar powiedziała, że nie było pracowni. To nie jest kwestia mówienia, organ 
prowadzący musi nakreślać dyrektorom pewne działania.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury stki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że organ prowadzący jest odpowiedzialny za szkoły, w ostatnich latach sporo  
je dofinansowuje. Dodała, że polityka dyrektora jest również ważna w zakresie pozyskiwania 
uczniów, doskonalenia kadry zawodowej. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że polityka dyrektora jest ważna. Odnosząc się do uchwały 
Zarządu Powiatu dot. dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli Radna zaznaczyła,  
że zmniejszono kwotę dofinansowania. Kiedyś można było w semestrze uzyskać 
dofinansowanie do połowy wysokości dofinansowania, a teraz za cały rok. O połowę odcięto 
możliwość odpisania nauczycielom dofinansowania. Obecnie nauczyciele muszą być dwu  
lub trzy- kierunkowi, bo tak wymaga reforma i to szkolenie jest bardzo ważne. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury stki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że nic się nie zmieniło, jest średnio 3 000,00 zł, czyli dopłata za dwa 
semestry. Dodała, że 1% odpisu zawsze było dofinansowanie a nie sfinansowanie, więc 
wiadomym jest, że to nigdy nie pokryje kosztów w zależności od tego, jakie formy wybrał 
nauczyciel. Środki finansowe zwiększają się co roku, są dzielone na jednostki zgodnie  
ze złożonym zapotrzebowaniem wylicza się proporcje, jakie należy zachować.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że zgadza się i odnosząc się do wytycznych przy tworzeniu 
arkusza organizacyjnego podkreśliła, że powstał przepis, który ją bardzo ucieszył, dotyczy on 
zatrudniania nauczycieli niepełnoetatowych i nauczycieli emerytów. W tym roku w ostatnim 
tygodniu ferii letnich są zatrudniane takie osoby, nie ma już teraz mowy  
w wytycznych-to się zmieniło, odnośnie powiadamiania urzędu pracy itd., czy są wolne etaty. 
Natomiast jest zapis, że nie można przydzielić emerytowanemu nauczycielowi,  
czy niepełnozatrudnionemu godzin, jeżeli pozostali nauczyciele nie mają 27 godzin. Na dzień 
dzisiejszy ma wiedzę, że są nauczyciele, którzy mają kwalifikacje, mają gołe etaty, natomiast 
nie mają informacji, że mogą uczyć przedmiotu, a przymiarki są gdzie indziej. Radna 
podkreśliła, że bardzo dobrze, że powstał taki przepis, bo będzie można w tym kierunku 
zadziałać. Dodała, że należy uszczegóławiać zasady, w celu ich przejrzystości, jest to bardzo 
dobre posunięcie. Kontynuując podkreśliła, że słyszy bardzo pochlebne rzeczy o ZSP Nr 1  
w Chojnie, duża liczba absolwentów z Widuchowej wybiera tą szkołę. Bardzo się cieszy,  
że szkoła w Chojnie uzyskała takie standardy, że uczniowie postrzegają ją jako szkołę 
przyjazną, a jednocześnie rodzice chcą tam posyłać dzieci. Może pogratulować Pani Adrianie 
Salamończyk i bardzo się cieszy, że potrafiła wypracować taki kierunek działania,  
aby tak to wyglądało.  
 
Radny Roman Rataj zapytał ilu absolwentów z gimnazjów wybrało inne szkoły. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury stki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że ok. 40%. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że część spraw jest zależnych od organu 
prowadzącego, dyrekcji szkół, jednak część problemów oświatowych spowodowana  
jest niżem demograficznym. Kontynuując poinformował, że Gryfino jest dobrze 
skomunikowane ze Szczecinem, stąd też wiele osób wybiera szkoły szczecińskie. Dodał,  
że zgadza się z Radną Ewą Dudar, że należałoby być może zrobić spotkanie Zarządu, 
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Radnych i dyrektorów szkół i przyjąć strategię, która pozwoliłaby, aby ten odpływ był jak 
najmniejszy i żeby szkoły zachęcały absolwentów do ich wybierania. Należy jednak 
uwzględnić, że Szczecin jest miastem mającym bogatszą bazą. Dodał, że należałoby 
przemyśleć sprawę o spotkaniu, jeżeli będziemy obserwować ten proces i nic nie robić,  
to w pewnym momencie zaczniemy się uwstecznić, aż w końcu pojawi się problem 
finansowy, bo nagle okaże się, że dotacja przekazywana na szkołę całkowicie nie wystarczy 
na to, aby utrzymać pewien poziom nauczania. Będzie to skutkowało złymi wynikami matur, 
które są publikowane. Należy przyjąć pewną strategię i postawić na szkolnictwo zawodowe, 
po to, aby ludzie kształcili się w odpowiednich zawodach. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że szkoły w Szczecinie wymieniają nauczycieli na zasadzie 
uzupełniania etatów, natomiast w naszym przypadku takiej możliwości nie będzie. Dojdą 
zwolnienia nauczycieli a z tym wiążące się odprawy. Przestrzega przed skutkami 
finansowymi, czy Powiat będzie na to stać i czy przewiduje się to, jak będzie wyglądała 
kadra, z której utrzymaniem pojawiły się w roku bieżącym problemy. Kontynuując 
poinformowała, że w przyszłym roku sytuacja będzie wyglądała inaczej. W pierwszej klasie 
będzie kształcenie ogólne, natomiast w drugiej i trzeciej klasie uczeń wybiera te przedmioty, 
których będzie chciał się uczyć. Nauczyciele będą musieli się przekwalifikowywać po to,  
aby być elastycznym. Kontynuując poinformowała, że dyrektorzy muszą mieć świadomość 
polityki kadrowej, która pociąga za sobą skutki finansowe dla Powiatu. Dodała, że jej 
zdaniem należałoby się spotkać i wprowadzić wspólną politykę kadrową po to, aby złagodzić 
skutki reformy, które niebawem zapewne dotkną nas, ponieważ nie ma możliwości uzupełnia 
etatów w innej szkole. Należy spojrzeć na to inaczej, ponieważ będzie problem  
nie z dofinansowaniem na drogi, czy szpitalem tylko z oświatą. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy wszystkie miejsce są wykorzystywane 
w internacie. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że od wielu lat nie są wykorzystane miejsca w internacie. Dodała, że dzięki 
temu, że w budynku internatu znajduje się obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udało się złagodzić skutki utrzymania internatu 
przez szkołę.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że bardzo się cieszy z faktu wyposażenia pracowni 
elektrycznej.  
 
Radny Piotr Bugajski zwrócił uwagę na poziom nauczania ponadgimnazjalnego i dodał,  
że młodzież chcąca iść na dobre studia z jego terenu, coraz częściej wybiera edukację  
w szkole w Myśliborzu niż w Chojnie. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że tylko pogratulować, że pomimo niżu demograficznego 
wypracowuje się standardy. Dokładnie jest to wcielenie się w kierunku kształcenia. Dodała, 
że liczy, iż sytuacja zmieni się w Gryfinie. Trzeba o to zawalczyć, ponieważ sytuacja będzie 
powodowała skutki finansowe.  
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
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Ad.5 Informacja o remontach bieżących wykonywanych w jednostkach oświatowych 
Powiatu Gryfińskiego. 

 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak 
-Saków powiedziała, że prowadzony jest remont III piętra w ZSP Nr 2  
w Gryfinie. Wcześniejsze remonty były wykonywane w latach ubiegłych. Obejmuje  
on nakazy Sanepidu o usunięciu zagrożeń w postaci wymiany posadzki i instalacji. Ponadto 
malowane są ściany i tynki. Roboty mają zostać wykonane w terminie. W innych jednostkach 
organizacyjnych nie zostały rozpoczęte remonty, ponieważ zaplanowane inwestycje 
np. w ZSP Nr 1 w Chojnie, takie jak termomodernizacja warsztatów są na etapie 
przygotowywania, jeżeli chodzi o finansowanie. Dnia 21 lipca będzie składany wniosek  
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w którym ujęte jest to zadanie 
termomdernizacyjne. Jeżeli uda się pozyskać środki to w tym roku przystąpi się do tej 
inwestycji, aczkolwiek w ubiegłym roku we wrześniu, październiku podobne zadanie było 
wykonane na obiekcie obok i nie stanowiło to utrudnienia dla uczniów czy kadry. Odnosząc 
się do bieżących remontów poinformowała, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Chojnie wystąpił z wnioskiem na remont schodów, który będzie się starano przeprowadzić.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy pokoje uczniowskie w ZSP Nr 2 będą również malowane. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków odpowiedziała, że jest opracowana dokumentacja. W budżecie Wydziału, 
którym jest dysponentem nie ma środków finansowych na tą inwestycję. Znacznie 
przekroczyła zaplanowane środki. Plan był 250 000,00 zł, natomiast kosztorysy inwestorskie 
na remont tych pokoi opiewały na kwotę 1 000 000,00 zł.  
 
Radna Ewa Duar powiedziała, że były zalecenia Wojewódzkiego Sanepidu ze Szczecina. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków odpowiedziała, że głównie zalecenia Wojewódzkiego Sanepidu dotyczyły 
szkoły, a nie internatu. Dodała, że należy jeszcze rozważyć, z jakich środków będzie  
to finansowane. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała o inwestycję dot. boiska. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków powiedziała, że w ubiegłym tygodniu została złożona dokumentacja  
po zmianach, ponieważ w ubiegłym roku nie został wykonany „Orlik”. Została przemyślana 
kwestia boiska i Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu jednego boiska a nie dwóch, tak 
jak proponuje „Orlik”. Dokumentacja została zmieniona przez firmę projektową i w ubiegłym 
tygodniu wniosek – zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę został złożony 
do organu. Jest 30 dni na możliwość przystąpienia do prac. Od tego terminu należy 
uwzględnić jeszcze 30 dni na wyłonienie ewentualnego wykonawcy. Jeżeli boisko będzie 
mogło być wykonywane to najwcześniej od października, więc zadanie przesunie  
się na przyszły rok.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy dyrektorzy zgłaszali pilne remonty, 
których wymagałyby obiekty szkolne, boiska bądź warsztaty w związku, z którymi Powiat 
musiałby wygospodarować środki z budżetu po to, aby dany obiekt mógł funkcjonować  
i spełniać np. zalecenia Sanepidu.  
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Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków odpowiedziała, że jest zalecenie Sanepidu, co do odmalowania kilku 
pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie i leży to po stronie użytkownika. Środki na tego 
typu zadania są zabezpieczone w budżecie jednostki. Kontynuując poinformowała, że został 
zgłoszony również wniosek od Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie na wykonanie prac 
termomodernizacyjnych budynku warsztatów. Obecnie trwają starania o pozyskanie środków 
finansowych na ten cel. Naczelnik dodała, że ma nadzieję, że do końca października uda  
się to wykonać.  
 
Radna Ewa Dudar zasugerowała, aby tymczasowo udostępnić dwa miejsca parkingowe 
osobom niepełnosprawnym, przed szlabanem do ZSP Nr 2, udającym się do jednostek 
organizacyjnych zlokalizowanych w budynku internatu, ze względów bezpieczeństwa. 
Dodała, że na tyłach budynku internatu są wyznaczone miejsca, jednak są one mało 
widoczne.  
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków odpowiedziała, że w tym temacie porozmawia z Dyrektorem szkoły. 
Dodała, że zaplanowane jest zadanie dot. zagospodarowania terenu z przeznaczeniem  
na miejsca parkingowe. Projekt zakłada na pierwszym wjeździe prowadzącym do parkingu  
z miejscami dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wizualnej reklamy mówiącej gdzie mają 
się kierować. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że jest to dobry pomysł. Jednocześnie dodała, że byłoby 
miłym gestem ze strony osób niemających ograniczeń zdrowotnych, aby udostępnić te dwa 
miejsca parkingowe przed szlabanem.  
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków powiedziała, że osoby niepełnosprawne mogą mieć trudności  
w komunikacji, ze względu na różnicę poziomu terenu tych miejsc parkingowych,  
a budynkiem. 
 
Radna Ewa Dudar zasugerowała, aby w tym temacie Naczelnik porozmawiała  
z dyrektorami jednostek organizacyjnych, czy były zgłaszane do nich z tego tytułu uwagi. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że z przedstawionej informacji wynika, że będą 
prowadzone w obiektach szkolnych dwa większe remonty, w tym jeden z nakazu Sanepidu. 
Prace w szkołach wykonywane są pokontrolne lub na wniosek dyrektora. Zapytał, czy książki 
obiektów są prowadzone i czy wpisy mówią o dobrym stanie technicznym nikomu  
niezagrażającym. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków odpowiedziała, że wpisy są wykonywane, co roku przez osoby  
z uprawnieniami. Zajmuje się tym Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego i na wszystkie obiekty prowadzone są książki.  
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak-Saków. 
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Ad.6 Informacja o inwestycjach i remontach bieżących prowadzonych na drogach 
powiatowych. 

 
Członkowie Komisji Ochrony Cywilnej (…) otrzymali „Plan realizacji odnowy dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w latach 2011-2012”, stanowiący zał. nr 4  
do niniejszego protokołu 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk powiedziała,  
że inwestycja pn. „Budowa drogi Wełtyń-Gajki na odc. Bartkowo-Gajki” jest współfinansowa 
ze środków Unii Europejskiej. Koszt robót budowlanych na to zadanie wyniósł  
2 428 000,00 zł, z czego 49,84 % stanowiło dofinansowanie z UE. W kwocie 93 330,00 zł 
wystąpiły środki niekwalifikowane, pokryte z budżetu Powiatu. W dniu dzisiejszym 
otrzymała zgłoszenie zakończenia robót. Drugim zadaniem jest „Remont drogi Lubanowo-
Babinek”. Koszt remontu drogi wyniósł 1 290 000,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest 
na koniec lipca br. Kontynuując poinformowała, że na inwestycję Kłodowo-Trzcińsko Zdrój-
Warnice zostało przyznane dofinansowanie ze „Schetynówki” na kwotę 2 600 000,00 zł,  
na wnioskowane przez Powiat 3 000 000,00 zł. Zadanie to od 2010 r. znajdowało się na liście 
rezerwowej. Jest szansa na to, że Powiat może otrzymać całą wnioskowaną kwotę.  
W przypadku gdyby tak się nie stało, to i tak warto jest wykonać tą drogę, ponieważ  
w przyszłym roku dofinansowania będą na mniejsze. Jest to droga o długości ponad 13 km, 
łącząca Trzcińsko-Zdrój z granicą Powiatu. W tym temacie zostało podpisane porozumienie  
z Gminą Trzcińsko Zdrój, w pierwotnej wersji zadeklarowała dofinansowanie w kwocie 
200 000,00 zł w roku 2011 i 2012. Dodała, że będzie trzeba przygotować aneks do umowy, 
ponieważ Gmina złożyła obietnicę, iż dołoży 10 000,00 zł, poza tym zostało podpisane 
jeszcze jedno porozumienie na kwotę 40 000,00 zł z Wydziałem „GN”. Kolejną drogą jest 
droga na odcinku 2 km Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice, na którą był składany wniosek  
o dofinansowanie do FOGR w Urzędzie Marszałkowskim. Wartość tych prac miałaby 
wynosić 500 0000,00 zł. Obecnie Wydział jest na etapie kończenia dokumentacji. Powiat 
otrzymał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 160 0000,00 zł. Zarząd podejmie decyzję, 
czy droga będzie faktycznie robiona. Jest to droga gruntowa, która będzie łączyła Pąkowo  
z Grzybnem. Ponadto Wydział ma w pełni przygotowaną dokumentację techniczną  
na ul. Jagiellońską, Słowiańską i Żółkiewskiego w Chojnie i może uda się w tym roku złożyć 
wniosek do Programu RPO WZ, jeżeli byłby takowy nabór. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał o drogę Baniewice-Chojna, I etap remont 
nawierzchni od miejscowości Baniewice, poprawa odwodnienia drogi. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk odpowiedziała,  
że zadanie nie będzie wykonywane w tym roku. Odnosząc się do remontów doraźnych 
poinformowała, że zostały wykonane roboty związane z podtapianiem dróg na kwotę 
85 815,00 zł. W miejscach gdzie były zalewane przepusty, gdzie woda podtapiała drogę, 
starano się je odwodnić. W Gryfinie, Starym Czarnowie, Dobropolu były wykonywane 
remonty cząstkowe za kwotę 25 500,00 zł z wycinaniem masy na gorąco. Za kwotę 
600 000,00 zł zostały wykonane remonty cząstkowe na terenie całego Powiatu Gryfińskiego. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że w planie odnowy dróg powiatowych 
na 2012 r. zostało wyszczególnionych 10 inwestycji. W związku z tym zapytał, czy te zadania 
będą jeszcze jakoś uzupełniane. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk odpowiedziała,  
że w związku z tym, że Powiat otrzymał dofinansowanie ze „Schetynówki” i będzie wykładał 
3 000 000,00 zł własnych środków obawia się, iż może się to wszystko przesunąć. 
Ponadto nie wiadomo ile pieniędzy pochłonie tegoroczna zima.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy Powiat płacił odszkodowanie z tytułu 
poniesionych szkód podczas zimy osobom indywidualnym.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk odpowiedziała,  
że zdarzały się takie przypadki, wtedy ubezpieczalnia wypłacała odszkodowanie.  
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że miał doświadczenie w pozyskiwaniu środków z FOGR 
i są to niskie kwoty dofinansowania. 
 
Ad.7 Informacja na temat zawartych przez NFZ – Oddział Wojewódzki w Szczecinie 

kontraktów z zakresu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
 
Komisja Ochrony Cywilnej (…) zapoznała się z informacją na temat zawartych przez  
NFZ – Oddział Wojewódzki w Szczecinie kontraktów z zakresu świadczeń ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zasugerował, aby komisja przeprowadziła wizytację w 
wybranych poradniach, czy w widocznych miejscach wywieszone są harmonogramy pracy 
poradni realizujących świadczenia medyczne, ze wskazaniem dni i godzin przyjęć osób 
ubezpieczonych przez danego lekarza specjalistę, celem zorientowania się jak tego typu 
informacje są rozpowszechniane i podawane do wiadomości publicznej.  
 
Radny Roman Rataj powiedział, że jego zdaniem we wszystkich punktach poradni powinny 
być broszurki informacyjne na temat udzielania pierwszej pomocy. Jest jeszcze tego za mało 
mimo, że się to rozpowszechnia.  
 
Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej (…) Nr BRZ.0012.2.7.2011 r. 
Wniosek o wystąpienie do poradni oraz pracowni diagnostycznych realizujących świadczenia 
na terenie Powiatu Gryfińskiego, z wnioskiem o przedstawienie informacji na temat 
obowiązujących kontraktów z wyszczególnieniem godzin, miejsc przyjęć i nazwisk lekarzy 
specjalistów. Jednocześnie prosi się o bieżące uaktualnianie w/w danych i przesyłanie  
ich do Starostwa Powiatowego w Gryfinie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego na adres: zdrowie@gryfino.powiat.pl. Po uzyskaniu zbiorczych 
informacji oraz przesłać do wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego. 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie w/w wniosek. 

 
Ad.8 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej (…) Nr BRZ.0012.2.7.2011 r. 
Wniosek dot. wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
z wnioskiem o przedstawienie na sesji Rady Powiatu w Gryfinie informacji o stanie 
środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego (podstawa prawna: ustawa z dnia  
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska). 
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Komisja przyjęła jednogłośnie w/w wniosek. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała kim jest Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji oraz jakie 
sprawuje zadania i z jakimi problemami można się zwrócić do takiej osoby. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że jest to były pracownik Kuratorium. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że pewne problemy widzi perspektywicznie, to może trochę 
ją obciąża i warto byłoby z taką osobą się skontaktować. Dodała, że nie widzi czy są to te 
kompetencje, ponieważ rozwój edukacji można postrzegać różnie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jest to projekt, który dopiero jest 
wdrażany przez Ministra Edukacji Narodowej, środki finansowe pozyskane są z funduszy 
unijnych. Planuje się utworzenie Centrów, najczęściej w Powiatach, które mają być tworzone 
w oparciu o poradnie psychologiczne i pedagogiczne. Trzeba było wytypować osobę, która 
będzie brała w tym udział i zgłosić chęć udziału w tym projekcie. Wejście do tego projektu 
spowoduje to, że Powiat otrzyma środki na realizację zadań, która będzie polegała na tym,  
że koordynator będzie musiał trafić do szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych w celu zachęcenia szkół do przystąpienia do tego programu. Wówczas 
w tych szkołach zostaną przeprowadzone badania, czyli dokona się oceny szkoły pod jakimś 
kątem, albo szkoła będzie zgłaszała problemy np. wychowawcze i wtedy koordynator będzie 
mógł zatrudniać osoby w oparciu o placówki powiatu jak również z zewnątrz. Ewentualnie 
psychologów, psychiatrów w momencie, kiedy szkoła wyartykułuje, że jest to główny 
problem danej placówki. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała jak można skontaktować się z taką osobą, czy została podpisana 
jakakolwiek umowa. Dodała, że jako Radna byłaby zainteresowana rozmową, może przyszłą 
współpracą Zapytała o miejsce i godziny, w którym pracuje Powiatowy Organizator Rozwoju 
Edukacji. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jeszcze nie przyjmuje. Powiatowy 
Organizator Rozwoju Edukacji jest generalnie w projekcie do tego, aby skoordynować pracę 
Powiatu z projektem wprowadzonym przez Ministerstwo. Do szkół ma trafić we wrześniu, 
bądź w październiku, a do tego czasu powołany jest do tego, aby koordynować pracę  
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i rozpoznać ten temat. Dodała, że obecnie się szkoli. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że najpierw chciałaby nawiązać współpracę z tą osobą. 
Dodała, że jest to osoba zatrudniona przez Powiat, ale nie ma teraz godzin pracy tylko się 
szkoli, aby we wrześniu mógł wejść z propozycją dla szkół. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco i przygotować cały 
program współpracy dla szkół. Jeżeli Radna Dudar będzie chciała się z nim skontaktować  
to wystarczy zgłosić to w Wydziale „EK”. 
 
Radna Ewa Dudar odnosząc się do Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.” 
zapytała o jej płynność finansową. Na marcowym wspólnym posiedzeniu komisji stałych 
Rady Powiatu w Gryfinie dużo było powiedziane o nieprawidłowej płynności finansowej 
Spółki i o tym, że sobie nie radzimy. Następstwem było zwiększenie kapitału początkowego 
Spółki i wyszło się na prostą. Kontynuując poinformowała, że w Gazecie Gryfińskiej czytała 
artykuł, z którego wynikało, że sytuacja Szpitala jest bardzo dobra, że świetnie Szpital 
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funkcjonuje. Zapytała, czy reaguje się na to, co pisze prasa. Z opinii publicznej wynika,  
że Szpital się sam finansuje i jest bardzo dobrze, a nie jest tak. Zapytała, dlaczego mając tak 
dobrze prosperujący Szpital przekazywać go na akcje i komuś innemu dawać na tym Szpitalu 
zarabiać. Kto inny ma wykorzystać pomysł z długoterminowym oddziałem leczniczym. 
Radna uważa, że skoro jakoś sobie radzimy, po co wprowadzać akcjonariusza, skoro można 
byłoby pociągnąć ten temat może przy współudziale Gminy i spróbować podziałać w tym 
temacie samemu. Później Rada Powiatu nie będzie miała wpływu na Spółkę, która w 97% 
będzie w akacjach należących do kogoś innego. Radna dodała, że ma bardzo duże obawy, 
uważa się za osobę niedoinformowaną słysząc, co innego w marcu na posiedzeniu,  
a następnie czytając artykuł w prasie lokalnej. Uważa za świetny pomysł dołączenie bardzo 
rentownego oddziału do Szpitala i wtedy da się radę. Pomysł jest dobry, a później będzie 
komuś oddawany. Radna zwróciła się o szczegóły. Nie chciałaby, aby w konsekwencji było 
tak, że za ileś lat jej dzieci nie będą mogły korzystać ze świadczeń Szpitala, ponieważ okaże 
się, że prywatny akcjonariusz będzie prowadził rentowne oddziały, ale nie będą one  
w kwestii zainteresowania mieszkańców np. medycyna plastyczna. Będąc obecnie w Radzie 
Powiatu zaznaczyła, że chciałaby mieć wpływ na kształt tego Szpitala i może jest jeszcze czas 
na to, aby poradzić sobie z tym samemu. Właściwie oddawany jest na równo ustawiony 
Szpital, po to, żeby ktoś sobie otworzył oddział długoterminowej opieki leczniczej i żeby  
być uzależnionym od kogoś, kto go weźmie.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że z informacji, jakie posiada Szpital sam 
w takiej formie, w jakiej jest prowadzony w pewnym momencie zginie. Musi mieć inwestora 
strategicznego. Dodał, że nie czytał tego artykułu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w marcu poruszana była sytuacja  
z 2010 r. W tym roku jest więcej specjalistki i zostało przejętych trochę kontraktów,  
które na pewno wpłynie na sytuację Szpitala. Po drugie ZOL przy ul. Armii Krajowej  
w Gryfinie poprawi sytuację, wiadomym jest, że nie będzie to wielka kwota, ok. 150 000,00 
zł rocznie. Szpital musi zacząć się rozwijać i pozyskać inwestora strategicznego. 
 
Radna Ewa Dudar odnosząc się do perspektywy rozwoju Szpitala przedstawianej  
na pierwszych naszych spotkaniach Rady, gdzie w ogóle nie mówiło się o prywatyzacji, 
rozwoju tej specjalistki, Radna zaznaczyła, że za szybko oddawany jest „owoc”, który jeszcze 
nie dojrzał.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że, gdyby nie udało się prowadzić 
specjalistki i zostałby tylko sam „goły” Szpital, bez próby rozwijania ZOLu przy ul. Armii 
Krajowej w Gryfinie, to generalnie nie jest atrakcyjny dla żadnego inwestora.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że obawia się tego, że za jakiś czas jako Spółka nie będzie 
miała wpływu na kształt ani na nic. Nie jest tak, że inwestor jest tylko potrzebny Powiatowi,  
ale również odwrotnie z racji tego, że oddawany byłby budynek oraz dzierżawy. Zdaniem 
Radnej należy traktować to jako symbiozę. Symbioza musi iść w dwie strony. Na chwilę 
obecną widzi więcej zagrożeń, może do końca nie jest w temacie, aniżeli szans. W przyszłości 
nie chciałaby być niezadowolona z tego, że za swojej kadencji nie spróbowała zrobić czegoś, 
żeby przekonać do swoich racji-może do końca one nie są słuszne. Uważa, że jest to  
za wcześnie, specjalistka rozwijana jest tak naprawdę od tego roku.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie ma możliwości lokalowych. 
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Radna Ewa Dudar powiedziała, że Powiat gospodaruje różnymi obiektami, w których 
można byłoby otworzyć gabinety specjalistyczne. Powiat jest bardzo wyposażony w majątek. 
Należy się jedynie zastanowić jak go wykorzystać. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że należy znaleźć środki finansowe 
na inwestycje, jak np. na inwestycje przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie potrzeba kwotę  
ok. 1 000 000,00 zł.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że sytuacją Szpitala powinny być zainteresowane także 
gminy z terenu Powiatu. Zasugerowała, aby zorganizować spotkanie z burmistrzami, albo 
wysłać informacje do Radnych z innych gmin, aby mogli zainteresować się tym tematem. 
 
Przewodniczący Sławomir Terbecki odpowiedział, że gminy tłumaczą to tak, że Szpital  
nie jest ich zadaniem i nie będą w tym partycypować, bo mają za mało pieniędzy.  
 
 Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że sprawa z inwestorem strategicznym 
pojawiła się w poprzedniej kadencji. Kontynuując poinformowała, że firmie, która była 
zainteresowana na Szpitalu, najbardziej zależało na majątku. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że każdą firmę będzie interesował majątek, dostanie 
majątku na 30 lat jest „perełką”. Ponadto zapytała o inwestycje przy ul. Armii Krajowej  
w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Zarząd Powiatu będzie rozstrzygał 
przetarg. 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy dalej użyczenie nieruchomości na 3 lata jest zasadne. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki odnosząc się do sytuacji Szpitala za czasów 
poprzednich kadencji powiedział, że Szpital był bardzo zadłużony, generował potężne długi  
a załoga pracowała w sposób mało efektywny. W pewnym momencie Szpital zadłużał budżet 
Powiatu i każde spotkanie Radni zaczynali od omawiania sytuacji finansowej Szpitala. Spółka 
dysponuje majątkiem Powiatu, ale tak naprawdę jest jakby prywatną firmą mającą kontrakt  
z NFZ. W tym momencie za długi Spółki Powiat nie odpowiada. Po wprowadzonych 
zmianach zmieniła się struktura zarządzająca, większość osób przeszła na kontrakty, a więc 
nie wchodzą w stosunek pracy i związki zawodowe mają mniejsze uprawnienia. Obecnie 
Szpital mimo wszystko zaczyna się finansować. Jednak, aby Szpital mógł się rozwinąć trzeba 
zainwestować w warunki lokalowe, które spełniałyby wymagane normy i które w przyszłości 
byłyby standardem, a także warunki sprzętowe. Na bieżącą działalność i tzw. trwanie  
są środki finansowe. Potrzebny jest ktoś taki, który zainwestuje pieniądze, aby móc zrobić coś 
więcej. Dodał, że również w pewnym sensie obawia się 30 letniego okresu dzierżawy,  
ale sądzi, że przeszło się przez duży próg, w związku z tym, iż Szpital bezpośrednio  
nie zadłuża Powiatu.  
 
Radna Ewa Dudar zapytała, czy dług Szpitala jest spłacany i będzie do 2026 r. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki odpowiedział twierdząco. 
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Radna Ewa Dudar powiedziała, że będzie się spłacać dług starego Szpitala, a tego „nowego” 
pozbędziemy się całkiem, bo nie będziemy mieli wpływu.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że Powiat ma realizować zadanie  
pt. specjalistka, utracono atut pod postacią miejsc, gdzie można byłoby udzielać tych 
świadczeń. Brakuje gabinetów, został sprzedany budynek przychodni.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że teraz robi się na okres 30 lat to samo ze Szpitalem, może 
niesprzedane, ale „oddane” – na 30 lat blokowane. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że było to czynione pod pewnymi 
warunkami i ma nadzieję, że Pan Starosta się wywiąże. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że odpowiedź była na sesji taka, że będzie to standardowa 
umowa i tak może być 5 lat jak i 10 lat.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Pan Starosta powiedział, że będzie 
umowa dodatkowo obwarowana takimi warunkami, że będzie gwarantowała Powiatowi 
przede wszystkim to, że będzie miał wpływ na to, co się tam dzieje.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że Starosta nie może robić tego, co mu karzą, musi robić 
tak, aby mu to wyszło. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że zadaniem Radnych jest to, aby usługi 
były jak najbardziej dostępne i jak na najlepszym poziomie, w miarę możliwości. Można 
starać się naciskać na te wszystkie czynniki, od których zależy los Szpitala, żeby w jakiś 
sposób zabezpieczyły te usługi. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.15. 
 

 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
  
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Sławomir Terebecki 


