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PROTOKÓŁ NR 9/11 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ WSPÓLNIE Z KOMISJ Ą OCHRONY CYWILNEJ, 

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 24.08.2011 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.10 i trwało do 18.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek i naczelnicy 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Robert Pankratow wspólnie z Przewodniczącym 
Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Sławomirem 
Terebeckim. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 r. 
 
Porządek obrad 9 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2. 
Protokół z 8 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 przeciw,  
0 wstrz.).  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zgłoszenia kandydata  
na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego na okres 2011-2015 (druk nr 3/VII);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu rekomenduje Pana Jana 
Gładkowa na kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry  
i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015.  
 
Radny Jan Gładkow wyraził zgodę. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że nie konsultowała tego, ale chciałaby zaproponować 
kandydaturę Radnego Roberta Pankratowa, o ile wyrazi on zgodę. 
 
Przewodniczący Komisji Robert Pankratow nie wyraził zgody. 

 
Komisja Rewizyjna przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

Propozycja: Radny Jan Gładkow. 
 

Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

Propozycja: Radny Jan Gładkow. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady 
Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady  
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie (druk nr 4/VII);  

 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska do przedstawionego projektu uchwały  

(ze względu na brak kandydata). 
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Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej nie zajęła 
stanowiska do przedstawionego projektu uchwały (ze względu na brak kandydata). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2011-2015 (druk nr 5/VII); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
ogólnie omówiła Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2011-2015, 
stanowiący załącznik do projektu uchwały.  
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą 
Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie 
prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie  
przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 6/VII);  

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku ze zmianą przepisów  
i likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizując treść 
porozumienia będącego załącznikiem do uchwały Rady Powiatu o wyrażeniu zgody na 
przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, zaistniała 
konieczność wprowadzenia zmian do § 5 Porozumienia dot. przekazywania dotacji Gminie. 
Zarząd również chce doprecyzować te obowiązki, które przyjęła na siebie Gmina  
dot. wybudowania sali gimnastycznej, ponieważ do tej pory Gmina nie uściśliła terminu. 
Starosta dodał, że dzisiaj zostało uzgodnione telefonicznie z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Gryfino, że wpisane zostanie w „§ 6.1. Gmina zobowiązuje się do wybudowania sali 
gimnastycznej na terenie nieruchomości należącej do Zespołu Szkół do 2015 roku.” 
 
Radna Ewa Dudar zapytała, dlaczego w treści podana jest Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że z porozumienia to wynika,  
że dotacja przeznaczona będzie na termomodernizację gminnych budynków szkolnych, w tym 
przekazanego do prowadzenia Gminie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. 
Zgodnie z wnioskiem Gminy Gryfino w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem  
na docieplenie oraz zmianę kolorystyki budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Radna Ewa Dudar podziękowała Zarządowi Powiatu w Gryfinie i Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki za to, że w ZSP Nr 2 w Gryfinie utworzono trzeci Oddział 
Technikum, ale zasugerowała, aby specjalność Technik Elektryk była oddziałem samodzielnym 
upatrując w tym rozwój Szkoły, a Technika Ekonomistę połączyć z Technikiem Żywienia.  
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że należy uwzględnić wymiar 
ekonomiczny, chociaż odstąpiono już od standardu wymaganej liczebności klas. Połączenie tych 
dwóch jak gdyby odmiennych specjalności wynika z doświadczenia lat poprzednich i związane 
jest ze zbieżnością ogólnego programu nauczania klas pierwszych. Korekty dokonuje się  
w drugim roku, wtedy klasa elektryczna często łączy się z klasą ekonomiczną. W rezultacie 
rozpoczyna się już teraz pracę nad dobieraniem kierunków kształcenia o wiele wcześniej, nawet 
już we współpracy z Gimnazjum. Zmiany w ustawie też wychodzą na przeciw temu,  
w szkolnictwie zawodowym i technicznym nie będzie klas o profilu tylko ogólnie będzie się 
kształciło, a później pokażą się poszczególne zawody, co ma wejść od 2012 roku. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że może tylko ubolewać nad faktem, że przy rozmowach nie 
było nauczyciela od przedmiotów zawodowych, bo wiadomo, że dyrekcja Szkoły nie dysponuje 
takim nauczycielem. Radna dodała, że natomiast sugerowała spotkanie Pana Starosty 
Konarskiego i Milera z Radną, bo chciałaby się podzielić swoimi uwagami żeby to 
zafunkcjonowało a nie ma na celu przeszkadzać. Radna dodała, że w węższym gronie mogliby 
naprawdę wiele pożytecznego i w krótkim czasie zrobić. 
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że do takiego spotkania niewątpliwie 
dojdzie, lecz na spotkaniu nie było Radnej, ponieważ korzystała z urlopu. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że na pewno gdyby tylko była na miejscu i byłby taki głos,  
że może wspomóc swoją wiedzą, na pewno by to zrobiła. Natomiast takiego głosu nie było  
i cały czas nie ma.  
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że umawiali się na spotkanie, ale Radna 
była na wyjeździe.   
 
Radna Ewa Dudar odpowiedziała, że miało dojść do spotkania Radna, Pan Starosta i Pan 
Wicestrosta i nie doszło do niego. Nikt nie poinformował Radnej o terminie wyznaczonego 
spotkania. Natomiast wszyscy korzystali z urlopów. 
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że terminy się uzgadnia a nie wyznacza. 
Byłby nietaktowny gdyby śmiał wyznaczać Radnej termin spotkania. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że w takim razie jak będzie Pan Starosta dyspozycyjny  
to porozmawiają i Radna nie będzie się czuła zobowiązana do oczekiwania na termin. Jeżeli 
chodzi o finanse to nikt tak dobrze nie dbał o finanse Szkoły jak Radna, bo zawsze dbała o to, 
by uczniów było tylu, ilu być powinno w oddziałach. Zauważa, że subwencja idzie za uczniem,  
a uczniów w oddziałach jest coraz mniej, i nie cieszy to patrząc zarówno z punktu widzenia 
organu prowadzącego jak i też Szkoły. Radna chciałaby wspomóc tą sytuację, gdyż odbiór jest 
inny i w celu uniknięcia pomówień, że kiedyś nie wolno było tworzyć oddziałów a teraz jest  
na to przyzwolenie.  
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że utworzono taki oddział dwa lata temu 
chyba nawet wówczas, kiedy Radna była dyrektorem szkoły.  
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Radna Ewa Dudar odpowiedziała, że chodzi o Technika Żywienia i Technika Elektryka.  
I właśnie był to wielki błąd, gdyż przyjęto uczniów, którzy nie spełniali kryteriów. I to samo jest 
obecnie na Techniku Żywienia, gdzie przyjmuje się wszystkich. Natomiast niektóre osoby nie 
rokują nadziei i chyba za rok już nie będzie ich. To nie jest temat na teraz, nie wszyscy są 
zorientowani w temacie, dlatego należy się spotkać.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób szkoły 
ponadgimnazjalne informują uczniów klas pierwszych o sposobie i kosztach wyrobienia 
książeczki zdrowia dla pracowników młodocianych na cele sanitarno-epidemiologiczne.  
Kto powinien ponosić koszty badań z tym związanych? Chodzi m.in. o uczniów klas pierwszych 
w Technikum Gastronomicznym, jako pracownicy młodociani muszą mieć wyrobioną zgodnie  
z zaleceniami Sanepidu pracowniczą książeczkę zdrowia, na którą składają się badanie lekarskie 
i badania laboratoryjne (m.in. trzykrotny posiew kału w kierunku Salmonella/ Shigella). 
Problem polega na tym, że Szkoły przyjmując tych uczniów nie wyjaśniają sposobu wykonania 
takiej książeczki oraz tego, kto ponosi tego koszty. Zalecenia Sanepidu Wojewódzkiego mówią, 
że książeczki zdrowia dla pracowników młodocianych – uczniów, powinny być sfinansowane 
ze środków publicznych. Czy obowiązek zapewnienia badań do książeczki zdrowia spoczywa 
na Szkole i czy powinien być przez nią sfinansowany?  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że temat zostanie rozpoznany w szkołach na terenie Powiatu Gryfińskiego, a także 
zostanie zasięgnięta opinia radców prawnych.  
 
Radna Ewa Dudar odnosząc się do uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej sposób 
dofinansowania dokształcania nauczycieli, powiedziała, że warto byłoby się zastanowić nad 
zapisem czy nie zmienić go na korzyść nauczycieli dokształcających się w Powiecie 
Gryfińskim, tak by wesprzeć ich w zdobywaniu wyższych kwalifikacji. Radna przekazała 
materiał Naczelnikowi. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Gryfino na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie” (druk nr 7/VII) ;  

 
Na posiedzenie przyszła Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Karina Osińska. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Karina Osińska. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 - 2016 
(druk nr 9/VII);  
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Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak-Saków. 
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski powiedział, że Wieloletni Program Inwestycyjny powstał 
jakiś czas temu i był wielokrotnie zmieniamy prawie, że co roku. Jest to pewien katalog 
inwestycji czyli tego, co wiadomo że w Powiecie jest potrzebne, który lepiej lub gorzej udaje się 
realizować. Ale ten dokument jest podany Radzie pod procedowanie ze względu na kolejny 
projekt uchwały. Zarząd chce za zgodą Rady złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach  
III konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej”, głównie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Te przedsięwzięcia zostały  
w projekcie uchwały wymienione i szczegółowo opisane wraz z kosztami i terminami realizacji. 
W regulaminie tego konkursu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
postawił wymóg, że jednym z elementów jest WPI, w którym powinny być zamieszczone  
te inwestycje na termomodernizację, o które wnioskuje się o dofinansowanie. W związku z tym 
Zarząd musiał ten dokument uzupełnić o te elementy, zresztą niektóre z tych inwestycji były już 
wcześniej ujęte, lecz należało je rozpisać ukazując, że właśnie dotyczą termomodernizacji. 
Generalnie do WPI nie zostały wniesione jakieś szczególnie nowe inwestycje jest to jedynie  
spełnienie wymogów konkursu oraz dania sobie szansy na dofinansowanie. Jednocześnie 
dokonano urealnienia inwestycji, które już są robione wiedząc, jakie będą prognozy finansowe 
ewentualnie rozciągane są po prostu w czasie. To jest powodem poddania Radzie pod 
procedowanie WPI. Dzisiaj Wieloletni Plan Inwestycyjny nie jest już dokumentem 
obligatoryjny, jst posiadają Wieloletnią Prognozę Finansową będącą elementem składowym 
budżetu. 
 
Radny Piotr Bugajski poprosił o uaktualnienie wartości inwestycji na Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój- granice powiatu, na odcinku Trzcińsko-Zdrój -
gr. powiatu.  
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski powiedział, że zaraz po zatwierdzeniu przetargu zostanie 
uaktualniona wartość z kwoty 6 000 000,00 zł na ok. 6 800 000,00 zł, autoporawką Zarządu. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że zgadza się z uzasadnieniem Starosty Gryfińskiego  
i rozumie chęć przystąpienia do programu w celu otrzymania dofinansowania. W projektach 
bardzo często spotyka się, że WPI jest podstawą do zdobycia wymaganych punktów. Natomiast 
pośpiech przy podejmowaniu WPI, nie daje Radnym możliwości dokładnego przyjrzenia się  
i przedyskutowania, czy zaproponowane inwestycje są odpowiednie, czy może należałoby 
wprowadzić coś zupełnie innego. Radna ma wątpliwości na przykładzie Zespołu Szkół i może 
warto byłoby przesunąć te środki.  
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że w chwili obecnej jest okazja  
do wyrażenia swoich przemyśleń. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że jej zdaniem ten Program powinien być omówiony  
na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, poprzez dyskusję i naniesienia poprawek, a dopiero 
wówczas powinno być dyskutowane na sesji. Znowu robi się pośpiech, a plan jest wieloletni. 
Radna powiedziała, że w jej odczuciu można byłoby popracować nad tym dokumentem. 
Rozumie uzasadnienie Starosty, lecz nie może to być jedyny argument do takiego pośpiechu.   
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że jest wielce prawdopodobne,  
że w ogóle w tym roku Rada nie zajmowałby się WPI, gdyż podstawą jest to, co stanowi 
załącznik do budżetu i jest dokumentem wykonalności. W związku z tym te zmiany, które 
zostały naniesione dotyczą konkretnych, szczegółowo wymienionych inwestycji, w istniejących 
budynkach użyteczności publicznej, za które Powiat odpowiada. 
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Radna Ewa Dudar zapytała, czy WPI może być modyfikowane w późniejszym terminie. 
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że WPI może być modyfikowane  
o każdym czasie i stanowi pewną wytyczną dla obecnego Zarządu, a także dla kolejnych 
Zarządów. Dwa, pięć lat temu pokazywane w WPI inwestycje będące w planie, z różnych 
względów przede wszystkim finansowych do dzisiaj nie zostały zrealizowane, a dzisiaj zgodnie 
z przepisami znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Wniosek Radnej Ewy Dudar do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie  
BRZ.0012.3.8.2011 
Prośba o zwołanie wspólnego spotkania Komisji Stałych Rady Powiatu w Gryfinie, w celu 
omówienia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego. 

 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 

większością głosów przedstawiony wniosek. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ramach III konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 10/VII);  

 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 

jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak-Saków. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko–Zdrój w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/VII);  

 
Na posiedzenie przyszła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski poinformował, że nieruchomość będąca przedmiotem 
darowizny na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój następuje w celu objęcia jej programem 
rewitalizacji starego miasta. Wykorzystanie dotacji na inne niż wskazane cele może być 
powodem jej odwołania. 
 

Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

Posiedzenie opuściła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
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9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu  

do 5 000 000,00 zł na inwestycje drogowe współfinansowane środkami zewnętrznymi 
(druk nr 11/VII);  

 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski powiedział, że w zeszłym roku w ramach „Schetynówek” 
do 30 września należało zgłosić projekty, które zdaniem właściciela  
czy zarządcy spełniają kryteria żeby uzyskać dofinansowanie. Powiat złożył wtedy dwa 
projekty, jeden dotyczył Trzcińska-Zdroju (tej drogi dotyczy kredyt) o długości ponad  
13 kilometrów, jak również na ul. Dworcową w Mieszkowicach. Po weryfikacji droga 
Trzcińsko-Zdrój znalazła się na liście rezerwowej i jak to zwykle bywa przy projektach ktoś nie 
zrealizował bądź to z oszczędności bądź innych przyczyn i w związku z tym dwa tygodnie temu 
Zarząd otrzymał informację by potwierdzić czy wyraża się chęć realizowania deklarowanej 
drogi. Zarząd wiedząc, że w kolejnym roku zmieniają się kryteria dofinansowanie na mniej 
korzystne (bo do 30% i nie więcej jak 1 milion złotych), chciałby skorzystać z dofinansowanie 
w wielkości 2 640 000,00 zł. Inwestycje drogowe są najdroższymi inwestycjami. Widząc także 
pewne zagrożenia w budżecie, co do wykonania dochodów, w szczególności po stronie 
sprzedaży, gdzie intensywnie ogłaszane są przetargi to niestety koniunktura jest taka, a nie inna  
i żeby wykonać tą inwestycję 13,2 km drogi, Zarząd zwraca się do Rady o wyrażenia zgody  
na zaciągnięcie kredytu. Inaczej Zarząd nie może się podpisać pod informacją, którą należy 
złożyć przed dofinansowaniem, że posiada wystarczające środki finansowe. Dodał, że dla 
Gminy Trzcińsko-Zdrój przy ich budżecie jest to duży wysiłek finansowy, gdzie zgodnie  
z porozumieniem Gmina przekaże 410 000,00 zł w dwóch ratach, część w tym roku a druga 
część w marcu kolejnego roku. W związku z tym jest konieczność zaciągnięcia kredytu. Starosta 
poinformował o zmianie w projekcie uchwały dotyczącej konieczności rozbicia kredytu  
do dyspozycji w poszczególnych ratach, na rok 2011 do kwoty 4 000 000,00 zł i na rok 2012  
do kwoty 1 000 000,00 zł.  
 

Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 
Radny Eugeniusz Stachera zapytał, co z drogą Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice przebudowa 
na odcinku Pąkowo-Grzybno, która wpisana była w Plan realizacyjny odnowy dróg 
powiatowych w 2011 r.  
 
Starosta Gryfinski Wojciech Konarski odpowiedział, że patrząc na możliwości finansowe 
budżetu, Zarząd musiał zrezygnować z realizacji tej inwestycji w 2011 roku i przenieść ją  
na 2012 rok. Konsolidując wszystkie możliwości odnowy dróg, trzeba też spojrzeć, co się może 
zdarzyć, bieżące utrzymanie dróg, należy przygotować się do zimy, która nie wiadomo, jaka 
będzie, więc z tej drogi w chwili obecnej Zarząd zrezygnował, przesuwając ją na 2012 r. W tym 
roku do listopada składa się wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi  
do realizacji w następnym roku. 
 
II część protokołu 
 
Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że jest lista rankingowa, podział środków leśnych na 
terenie województwa zachodniopomorskiego i zapytał, czy ewentualnie zaplanowane na ten rok 
środki, nie przepadną na realizację tego zadania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w przypadku, kiedy któraś gmina bądź 
powiat rezygnuje, to w Urzędzie Marszałkowskim zwiększa się pula pieniędzy i tym samym jest 
szansa uzyskania dodatkowych środków. Powiat planował, że droga, o której mówił Radny 
będzie kosztowała około 500 000,00 zł, co niekoniecznie musiałoby wyjść w przetargu  
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z racji tego, że mogłaby być tańsza bądź droższa i wtedy proporcjonalnie jest zmniejszane 
dofinansowanie. Jak gdyby rezygnacja z jakiegokolwiek zadania, będącego nawet na liście 
rankingowej nie powoduje, że nie można powtórzyć wniosku. Urząd Marszałkowski rozumie, 
że są przyczyny, dla których czasami się rezygnuje. Dwa lata temu Powiat zrezygnował  
z pierwszego odcinka, ponieważ po przetargu okazało się, że koszt był znacznie wyższy  
od planowanego, a dofinansowanie było mniejsze. Ta droga zostanie zgłoszona, ale musi zostać 
przeniesiona na rok następny. Plan realizacji dot. dróg powiatowych zakłócił wykonanie  
po zimie drogi Lubanowo-Babinek. Była to nieplanowana inwestycja w budżecie, która 
pochłonęła ok. 1 300 000,00 zł. Natomiast z drogami gruntowymi jest tak, że wbrew pozorom są 
to inwestycje dosyć kosztochłonne, ponieważ do każdej działki musi być osobny wjazd i nagle 
się okazuje, że dla jednego właściciela trzeba położyć 10 przepustów. Później powoduje to taką 
sytuację, że gdy Zarząd przymierza się do pewnej drogi to zaczynają być duże koszty. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że ma to sens, ponieważ jeżeli ktoś chciałby 
sprzedać taką działkę to bez drogi dojazdowej jej nie sprzeda.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konraski powiedział, że wniosek w sprawie tej drogi będzie 
jeszcze złożony, ponieważ celem Zarządu jest z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
wykonanie tej drogi, aż do połączenia z Gminą Chojna, czyli dojścia do Grzybna.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że nie wiadomo, jaka będzie zima i która z dróg 
wypadnie, bo to różnie może być. Dodał, że warto byłoby na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych poświęconym WPI omówić również plan odnowy dróg powiatowych. Już raz była o tym 
mowa, ale te plany tak, jak Pan Starosta mówi są weryfikowane i cały czas poprawiane. 
Czasami są czynniki niezależne od Radnych czy Zarządu, które z inwestycji idą jako pierwsze,  
a te, które faktycznie miały być pierwsze są przesuwane z braku środków finansowych.  
Na pewno ten temat przy omawianiu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powinien 
wyniknąć, ponieważ drogi stanowią kosztochłonny paragraf w budżecie.  
 
 Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że drogi i Szpital są najważniejsze. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że edukacja. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że również bezpieczeństwo. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli Radni porównają te dwa plany to, 
zobaczą prostą różnicę pomiędzy nimi, czyli pomiędzy tym, który dzisiaj został zaproponowany 
a tym, co był. Próbowano go urealnić, chociaż nie jest jeszcze realny, ponieważ w roku 2011, 
2012 r. na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego potrzeba byłoby 80% budżetu.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że on nigdy nie jest realny, są to marzenia.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z tym pokazywane  
są również środki zewnętrzne. Nie dźwignie się niestety wszystkim potrzeb.  
 
Radny Labib Zair  powiedział, że na drogach nie można zarobić, tylko wydać pieniądze, 
natomiast na Szpitalu można zarobić.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że Radny Zair mówił, że nie ma, co patrzeć na zarobki, żeby 
tylko Szpital dobrze działał.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na służbie zdrowia tak samo jak na 
edukacji pilnowane są koszta, ale są pewne rzeczy, dla których dla dobra ludzkości nie powinno 
się zarabiać, tylko powinno się świadczyć usługi. Nasz świat jest trochę inaczej skonstruowany  
i żeby coś zrobić, to trzeba zarobić. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że rozmawiał z Panią Przewodniczącą Rady 
odnośnie wspólnego posiedzenia komisji stałych poświęconego sytuacji Szpitala i zbywania 
udziałów. Wniosek w przedmiotowej sprawie złożyła Komisja Budżetu i Gospodarki. Pani 
Przewodnicząca wstępnie ustaliła termin na 13 września 2011 r. Zaproponował, aby na tym 
posiedzeniu zająć się sprawami szpitala, jak również omówić Wieloletni Program Inwestycyjny 
w tym również porozmawiać na temat dróg powiatowych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ze względu na tematykę byłby  
za oddzielnymi, lecz częstszymi posiedzeniami.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że jeżeli omawia się Wieloletni Program 
Inwestycyjny to nie sposób nie zahaczyć o te dwa problemy. Przewodnicząca zaprosi na to 
spotkanie Prezesa Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, Członków Rady Nadzorczej, 
Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że może najpierw powinno porozmawiać się 
o Szpitalu, jeżeli Radni będą chcieli to jeszcze ponownie o drogach i dopiero wtedy  
o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że mogliby się również wypowiedzieć pracownicy Szpitala. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki odpowiedział, że większość osób jest na kontraktach, więc  
to nie są pracownicy, są to osoby formalne, są to firmy. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że znają specyfikę Szpitala i może przybliżyłoby to Radnym 
jakoś większą wiedzę na temat Szpitala.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki odpowiedział, że w momencie, kiedy będzie ustalony termin, to 
Radna może zaproponować to Pani Przewodniczącej. Mamy bardzo specyficzną sytuację należy 
pilnować tego budżetu i spotkanie z pracownikami można byłoby przeprowadzić  
po zapoznaniu się z sytuacją przedstawioną przez Pana Prezesa i ewentualnie Pana Dyrektora 
zajmującego się sprawami medycznymi. Wtedy, gdy będzie wiadomo, jaka jest sytuacja, 
ponieważ pracownicy zwrócą się do Rady jako organu prowadzącego, a Radni będą  
tą piłeczkę odbijać. Przewodniczącemu wydaje się to spotkanie przedwczesne. Najpierw Radni 
powinni zapoznać się z całą sytuacją, wyjaśnić wszystkie problemy finansowe i wiedzieć,  
na czym się stoi. Pracownicy zaproponują zapewne sprawy płacowe. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że nie będą prowadzone rozmowy o sprawach płacowych. 
Mowa jest o bardzo dużym, innym problemie, a nie o płacy. O płacach niech rozmawia Pan 
Dyrektor.  
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Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że jeżeli byłoby to nadzwyczajne posiedzenie Rady 
to będzie mogła być widownia, bo zazwyczaj na posiedzeniach komisji nie ma publiczności.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że może być.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że jeżeli będzie taka sytuacja na posiedzeniu Rady 
to będzie podane do publicznej wiadomości i jeżeli pracownicy będą zainteresowani, aby 
wysłuchać publicznej opinii, to jak najbardziej mogą zostać poinformowani, że takie spotkanie 
się odbywa. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że o to chodzi. Potrzebna jest jasna sprawa w Szpitalu  
i nie to żeby Radni sobie doczytywali, czy dosłuchiwali, pracownicy też dokładnie nie wiedzą 
o czym mówimy. Radni słuchają o problemach, o których oni mówią i wynika z tego właściwie 
taka niespójna informacja, ale warto byłoby to sobie uzasadnić, uszeregować.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zapytał, czy mówiąc „pracownicy” Radna ma na myśli lekarzy, 
pielęgniarki, bo są to różne grupy zawodowe. 
 
Radna Ewa Dudar odpowiedziała, że nie myśli szczegółowo. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że najlepsza byłaby dyskusja, jak się 
podzielić długiem w wysokości 18 000 000,00 zł, który powstał w Szpitalu. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że dopiero spłacono 26 000 000,00 zł i teraz Spółka  
ma 18 000 000,00 zł długu. Ale mowa o tym starym długu, co został po tym starym? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie chodzi o to, co zostało. Jest dług, który 
Powiat spłaca, przez który właśnie nie można wybudować nowego Szpitala, nie można 
wybudować nowych dróg. Wszystkim fajnie się rozmawia o pewnych wizjach  
i przyszłości. Jak chcemy się dzielić wszystkim, to dzielmy się wszystkim, co jest plusem  
i minusem. Wtedy jest to po prostu uczciwa rozmowa. Nagle o tych długach nikt nie chce 
rozmawiać. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że nieprawda. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wszyscy mówią tak, że podzielmy się tym, 
co jest ale dzielmy się również tym co było. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że pamięta się o długu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie chodzi o to, aby pamiętać. Chodzi 
również o to, aby za dług brali odpowiedzialność wszyscy, którzy w tym procesie uczestniczyli. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że ze swojego punktu widzenia bierze odpowiedzialność  
za ten dług wie, że Powiat go spłaca. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że akurat Radna nie musi. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że poczuwa się do tego i uważa, że jest to odciążeniem  
i ogromnym uzasadnieniem Starosty w tej kwestii, natomiast obawia się, że dług będzie 
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spłacany do roku 2026 a w między czasie Rada nie będzie miała wpływu na to, co Spółka 
będzie mogła robić. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że gdyby wyjaśniać sprawę długu to trzeba byłoby 
przede wszystkim poprosić o ekipę zarządzającą szpitalem w tamtym latach, gdzie ten dług był 
najbardziej generowany a także starostów, poprzednie Zarządy, pracowników, bo teraz są 
zupełnie inne osoby. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dużo jest tych samych pracowników. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że wielu jest także pracowników, którzy  
się zmienili. W związku, z czym ta odpowiedzialność dawno się rozmyła. 
 
Radny Labib Zair  powiedział, że jeżeli Szpital ma długi tak jak inne szpitale, staje i jako 
upadająca firma nie jest w stanie się podnosić i inwestować, nigdy nie będzie miała rozwiązania 
i zawsze ten dług będzie narastał. Muszą być konstruktywne rozwiązania, które mają przynosić 
pieniądze i podnosić dochód tego Szpitala. Jeśli tego nie ma, to nie ma mowy o jakimkolwiek 
dla niego ratunku.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że trzeba powiedzieć sobie jasno, określić, a nie ciągnąć dalej 
temat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że podziela opinię w 100%.  

 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami 

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

na 2011 rok (druk nr 12/VII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła szczegółowo drugą wersję projektu uchwały, 
zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na 2011 r.  
 

Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej  
 przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 
Ad. Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r. 
 
Członkowie Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
na posiedzeniu nie złożyli propozycji wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego 
 na 2012 r. 

 
Radny Labib Zair powiedział, że od początku roku powtarza, że dobrym rozwiązaniem  
dla Szpitala, ze względu na jego bliskość do Szczecina byłoby otwarcie zakładu 
rehabilitacyjnego w ramach przekształcenia jakiegoś budynku lub wybudowania na ten cel 
nowego. Byłby to dobry zastrzyk finansowy dla Szpitala i wystarczyłaby raz w tygodniu wizyta 
lekarza chirurga. Większość szpitali w tym kierunku idzie, również Niemcy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że mimo wszystko Powiat jest związany  
z formą polityki, jaką kształtuje Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku wiele istniejących 
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rehabilitacji miały trochę kłopoty z kontraktem w NFZ. Kontynuując poinformował, że rolą 
Spółki, rolą tego grona, tak samo jak w innych dziedzinach jest badanie rynku, wskazywanie 
kierunków, oczekiwanie w tym momencie od właścicieli, czy uda się zrealizować dany kierunek 
przy pomocy właściciela, czy nie. Kiedy Spółka wskazała „pustynię” w Chojnie w odniesieniu  
do świadczonych usług medycznych, z różnych względów weszło się w specjalistkę.  
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że bardzo dobrze. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że opisuje pewien proces, który tutaj nastąpił. 
To samo, jak została zdefiniowana sprawa ZOLu, w kontekście podnoszenia jakości usług, czyli 
dochodzenia do standaryzacji, tj. uzyskiwania powierzchni. Dzisiaj jak były świadczone usługi i 
na sali leżało 5 osób, to żeby zmniejszyć liczbę pacjentów w danej sali należy znaleźć 
powierzchnie. W związku z tym jest sprawa tego ZOLu, ale również poprzedzona wizytą w 
NFZ. Ci, którzy prowadzą daną rzecz wiedzą, że licząc koszty - ZOL jest opłacalny, jak gdyby 
można uzyskać więcej pieniędzy, czyli prowadzi się działalność, ale żeby nie dokładać tylko 
żeby się bilansowało, żeby był jakiś zysk. Okazuje się, że ZOL przy wielokrotności liczby 35, a 
nie 25. Dlatego ZOL zostaje przenoszony i zwiększana jest możliwość dopełnienia łóżek, co 
teoretycznie daje kontrakt do 300 000,00 zł większy. Natomiast również trzeba widzieć pewne 
zagrożenia i te zagrożenia są. Z jednej strony bliskość Szczecina można oceniać jako plus, ale 
również w zależności od tego, co się stanie w służbie zdrowia może być minusem. Odnosząc się 
do jednego z artykułów prasowych poinformował,  
że w przyszłości może urodzić się inny model szpitalnictwa, gdzie za szpitalnictwo będzie 
odpowiadał Marszałek i on jak gdyby arbitralnie wyznaczy, które szpitale powiatowe wpisują 
się w pewną sieć. W tym kontekście Powiat może mieć problemy, bo Marszałek może 
pomyśleć, że jak będzie chciano mieć Szpital w Gryfinie, to trzeba będzie utrzymywać  
go ze swoich środków, bo jemu będzie odpowiadał szpital powiatowy, będący w promieniu  
60 km, czy 100 km od Gryfina. Rodzi się model, który wiąże się z tym, że w NFZ jest określona 
pula pieniędzy, natomiast w dużych miastach zaczyna powstawać dużo szpitali prywatnych. 
Zgodnie z przepisami prawa polskiego te szpitale mają taki sam dostęp do pieniędzy z NFZ. 
Teraz się szuka sposobu, jak ograniczyć dostęp do NFZ, bo nagle się okaże, że szpitale są  
i świadczą świetne usługi, tylko nie będzie środków finansowych, aby te usługi opłacać. Jest to 
wywiad sprzed 1,5 miesiąca i znalazł on groźby. Jak była mowa o „pustyni”, to za dawnych 
czasów były budowane trzy szpitale, w zasadzie duże przychodnie, ale budynki były gabarytów 
szpitali. Było to w Mieszkowicach, w Moryniu oraz w Chojnie. W budynku w Mieszkowicach 
powstały mieszkania komunalne, w Chojnie powstała szkoła, jest tam budynek a władze gminy  
od dwóch lat szukają inwestora na tenże teren, który obiecuje im, że wybuduje szpital. 
Prowadzone są w tym zakresie rozmowy i nie wiadomo, jak się to skończy. Gdyby faktycznie 
szpital za 5-6 lat się ziści, to Powiat będzie miał poważne problemy. Trzeba próbować 
odpowiedzieć sobie na pewne zagrożenia, a nikt nie odmówić, aby we własnym zakresie, jeżeli 
ma się teren, próbować rozwiązywać problemy. Niestety nie ma takich mechanizmów,  
a powinny być, że NFZ nie tylko kupuje usługi, ale przez to, że daje pieniądze kształtuje 
również pewną mapę, czego przykładem są w Powiecie Myśliborskim dwa szpitale.  
Jak powstawał samorząd powiatowy i tworzyły się powiaty to było takie myślenie, że na powiat 
ma przypadać jeden szpital. Minęło 12 lat, a w Myśliborzu jak były, tak są dwa szpitale,  
dla których uważa, że powinna być jedna dyrekcja. Dla nas dwa szpitale to też problem. 
Mieszkańcy Mieszkowic niechętnie chcą jeździć do Dębna, natomiast osoba chora nie będzie 
miała wpływu na to, do którego szpitala w razie potrzeby zawiezie ją karetka.  
 
Radny Labib Zair powiedział, że obywatel miasta Gryfina idzie do Szpitala w prostych 
sprawach, jemu bardziej potrzebny jest dostęp do specjalistów, poradni z dobrym podejściem 
np. laryngolog, chirurg dziecięcy czy ortopeda. Tak naprawdę do Szpitala powinna przyjść 
osoba z poważniejszymi chorobami jak żylaki, przepuklina. W dużych szpitalach kolejki  
są 3-4 letnie na tego typu operacje. 



 13 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ma rację, ale jak jeździł do NFZ  
to mówiono, że Szpital nie jest od żylaków tylko od drobnych spraw. To jest właśnie problem,  
że każdy staje się państwem w państwie. Każdy człowiek według swojej profesji chciałby się 
rozwijać. I nie znajdzie się lekarza, który chciałby zszywać rany, bo każdy chciałby się 
rozwijać. Czasami nie ma dobrych rozwiązań. W społeczności gryfińskiej głośnym stała się 
sprawa udziałów. Po tych wszystkich dyskusjach zauważył, że wszyscy myślą, że Szpital jest 
„kurą znoszącą złote jajka”. Może Radni nie wiedzą, ale uczestniczono w tych procedurach 
sprzedaży, czy dopuszczania innego udziałowca. Okazało się, że firma, która wyrażała 
zainteresowanie rozmyśliła się i z problemem szpitala, jego rozwojem Powiat ma się martwić 
sam. Negocjacje mają to do siebie, że nie można ujawniać od razu wszystkich dokumentów, 
natomiast my się poddajemy pełnej kontroli i jest dokument tzw. memorandum, który opisuje 
plusy i minusy Szpitala, jego potencjał i na bazie tego dokumentu, który wykupiły 3 firmie  
o wartości po 2 000,00 zł, firmy do 30 sierpnia będą składać oświadczenie,  
czy są zainteresowani czy nie. Dokument ten będzie dla Radnych udostępniony do wglądu  
od 30 sierpnia 2011 r.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zapytał, komu Zarząd Powiatu zlecił opracowanie tego 
dokumentu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Gryfiński odpowiedział, że był ogłoszony przetarg i wybrana 
została firma z Wrocławia.  
 
Radny Labib Zair  powiedział, że Szpital jest majątkiem jakby wszystkich, powinien być 
w interesie wszystkich polityków naszego miasta. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przez to, że są kontrakty, to są limity. 
Szpital może otworzyć drzwi szeroko, jednak nikt nie gwarantuje zwrotu nadlimitów. Prezes  
w wyniku doświadczeń zawsze ryzykuje, robi nadlimity licząc, że zwróci się około połowa 
nadlimitów. Każdy nadlimit jest kosztem. Ten mechanizm pokazuje, że w myśleniu  
o służbie zdrowia nie ma czegoś takiego, że trzeba każdego leczyć, tylko kierować się limitem. 
Szpital tego jeszcze nie robi.  
 
Radny Labib Zair  powiedział, że przy zagrożeniu życia człowieka nie bierze się pod uwagę 
nadlimitów. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że NFZ potrafi zakwestionować,  
że nie było to zagrożenie życia, a czasami jeszcze nasłać kontrolę i naliczyć karę. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że jest wyznaczona kwota z NFZ i każdy pacjent 
niesie za sobą koszt. Więc im więcej pacjentów przychodzi do lekarza tym zostaje mniej.  
Taka jest polityka Funduszu i na to nie ma wpływu. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow zapytał, czy któryś z członków będzie 
składał pisemny wniosek do dnia 31 sierpnia. 
 
Radny Labib Zair  odpowiedział, że złoży pisemny wniosek. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki zapytał o formę, w jakiej mają zostać przedstawione propozycje 
do projektu budżetu Powiatu na 2012 r., np. w formie uchwały. 



 14 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że propozycje do projektu budżetu 
Powiatu na 2012 r. można składać w formie wnioski, gdyż jest on również uzasadnieniem, 
dlaczego dana sprawa jest ważna i zasadna. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą to zostaną 
odnowione drogi w takim rozmiarze, w jakim nie zostało to zrobione przez 4 lata.  
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu nie złożyli propozycji wniosków do projektu 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r. 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Wniosek Nr BRZ.0012.3.8.2011 Radnego Piotra Bugajskiego do Zarządu Powiatu  
w Gryfinie  
Prośba o zawiadomienie odpowiednich organów ścigania w związku z niewypełnieniem 
obowiązków przez Agencję Nieruchomości Rolnych względem utrzymania urządzeń 
melioracyjnych w m. Rosnówek (Gmina Trzcińsko-Zdrój) w efekcie czego doszło do zalania 
drogi powiatowej i tym samym zagrożenia dla użytkowników drogi.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to związane z niedrożną melioracją. 
W tym rejonie zalanych jest ok. 200 ha pól. Wydział nad tym pracuje przez dłuższy czas.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że nie byłoby problemu, gdyby za tą sytuację 
odpowiadałaby jakaś prywatna osoba, natomiast ANR jest to firma państwowa i ludzie nie czują 
się za to odpowiedzialni. Za szkody zapłaci Skarb Państwa, czyli na końcu my zapłacimy  
i w tym momencie jest to trudne do ruszenia.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow zapytał, czy istnieje tam jakaś sieć 
melioracyjna. 
 
Radny Piotr Bugajski odpowiedział, że są urządzenia i przebiegają tory. Przed i za torami 
znajduje się studia rewizyjna. Jak był z przedstawicielem Powiatu na wizji lokalnej za torami 
już nic nie cieknie, czyli pod torami jest gdzieś zamulony przepust. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że może faktycznie Zarząd Powiatu powinien 
złożyć zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa pod postacią 
spowodowania potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia i to być może są jedyne formy, 
którymi ktoś może się przejąć. Jeżeli ktoś rzeczywiście całkowicie zaniedbuje swoje obowiązki 
i powoduje taką sytuację, że osoba jadąca po tej drodze może się zapaść, ponieważ teoretycznie 
droga może być tak podmyta, że cięższy samochód może wpaść do dziury. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow powiedział, że obecnie słyszy się takie 
działania społeczne, że sprawy kierowane są do Prokuratury, która sprawdza czy faktycznie jest 
zagrożenie.  
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że jest tu brak konsekwencji prawnej. Pracownik Wydziału 
„OŚ” przygotował decyzję, Pan Starosta wydał decyzję nakazującą, ale tak naprawdę nie ma 
przepisów do wyegzekwowania tej decyzji.  
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej Sławomir Terebecki powiedział, że członkowie Komisji Ochrony Cywilnej (…) 
otrzymali w dniu dzisiejszym wykaz poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działającej 
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na terenie Powiatu Gryfińskiego w ramach umowy z Zachodniopomorskim Odziałem NFZ  
w Szczecinie (zał. nr 3). Wykaz ten ma zostać umieszczony na stronie internetowej powiatu, 
został opracowany przez Inspektora - Koordynatora Ochrony Zdrowia Pana Jarosława Witeńkę 
z prośbą o zaakceptowanie w celu umieszczenia na stronie internetowej. Z przedstawionego 
wykazu wynika, że Niepubliczny ZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. nie podał danych dotyczących 
dni i godzin otwarcia poradni oraz lekarzy specjalistów. W związku z tym poproszono  
o uzupełnienie brakujących danych w przedłożonym wykazie. Przedstawiona forma jest bardzo 
dobra tylko musi dokument musi zostać uzupełniony. Dodał, że wykaz będzie aktualizowany,  
a w lokalnych prasach pokaże się tylko informacja z linkiem strony, na której wykaz  
po uzupełnieniu zostanie umieszczony.  
 
Wniosek Nr BRZ.0012.3.8.2011 Radnej Ewa Dudar złożony w imieniu Klubu Radnych Powiatu 
Gryfi ńskiego Platformy Obywatelskiej RP 
Klub zwraca się o dokonanie zamiany w składzie osobowym Komisji Ochrony Cywilnej, 
Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej i Komisji Rewizyjnej, członków Radnej 
Ewy Dudar (do Komisji Rewizyjnej) oraz Radnego Labiba Zaira (do Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej). 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 

I część protokołu sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 
 
Po odsłuchaniu nagrania II część protokołu sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Robert Pankratow 


