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  PROTOKÓŁ nr XXII/13 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 20 marca 2013 r. 

 

XXII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 20 marca 2013 r. o godz. 16.30 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Posiedzenie otworzyła 

przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz i stwierdziła, że zgodnie z listą 

obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni 

goście (zał. nr 2). 

 
I. Sprawy regulaminowe: 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powitała zebranych gości, a wśród nich Starostę 

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, Zarząd Powiatu, radnych Rady Powiatu, prezesa 

Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Edytę Nowotarską, Komendanta Powiatowej 

Policji w Gryfinie Andrzeja Stechnija, Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wiolettę Rożko, 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie Mieczysława Sawaryna oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorów szkół, naczelników wydziałów  

i pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli lokalnych mediów. 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, do którego zostały wprowadzone zmiany.  

Do porządku obrad został jednogłośnie dodany jako punkt II „Zagadnienia związane  

z zabezpieczaniem świadczeń medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.   

w zakresie: POZ i opieki całodobowej, świadczeń specjalistycznych, świadczeń szpitalnych, 

świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych, opieki długoterminowej, dostępności diagnostyki 

medycznej dla mieszkańców powiatu, pomocy doraźnej, aptek”, pozostałe punkty uległy 

przesunięciu (porządek obrad stanowi zał. nr 3). Na protokolantów powołała Magdalenę 

Romankiewicz i Dominikę Konopnicką.  

 

Protokół nr XXI/13 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego r. został przyjęty 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw).  
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II. Zagadnienia związane z zabezpieczaniem świadczeń medycznych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego w 2013 r. w zakresie:  

a) POZ i opieki całodobowej, 
b) świadczeń specjalistycznych, 
c) świadczeń szpitalnych, 
d) świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych, opieki długoterminowej, 
e) dostępności diagnostyki medycznej dla mieszkańców powiatu, 
f) pomocy doraźnej, 
g) aptek, 
- dyskusja 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie będą przedstawiane materiały  

z zakresu zabezpieczania świadczeń medycznych na ternie Powiatu Gryfińskiego w 2013 r. 

(zał. nr 4), które radni otrzymali w materiałach sesyjnych. W sposób skrótowy przedstawione 

zostaną informacje dot. realizacji usług medycznych. Materiał przygotowany stanowi 

zabezpieczenie świadczeń medycznych dla mieszkańców na terenie powiatu, natomiast  

na wiele spraw nie mają wpływu, bo nie jest to w ich kompetencjach. Jednak chciano 

pokazać, jak najszerszą informację. Przy przygotowywaniu tego materiału wpływały 

zapytania radnych, starano się je zrealizować. Zwracając się do radnego Sławomira 

Terebeckiego poinformował, że zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia  

z zapytaniem, czy są prowadzone kontrole doraźne i jak są realizowane usługi przez podmioty 

medyczne. Generalnie chodzi o jakość usług. Informacje z udzielonej odpowiedzi zostaną  

już za chwilę przedstawione radnym. Dodał, że na ten moment można byłoby podziękować 

przedstawicielom spółki Dom Lekarski S.A., aby nie zabierać drogocennego czasu, ponieważ 

na obradach pozostanie prezes spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., która udzieli 

odpowiedzi na ewentualne pytania w zakresie bieżącej działalności szpitala.  

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że będzie Radzie niezmiernie miło, 

jeżeli panowie będą uczestniczyli w dalszej części obrad sesji. Ponadto zapytała radnych,  

czy są jeszcze jakiekolwiek pytania do prezesa i wiceprezesa spółki Dom Lekarski. Jeżeli nie 

to bardzo dziękuje, ale zachęca do pozostania. 

 
Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

Piotr Ignaciuk powiedział, że cytat „Chciałbym Państwu zobrazować, te informacje, które  

Państwo radni otrzymali w formie broszury dotyczącej zabezpieczenia świadczeń medycznych 

na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2013 r, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy 

doraźnej, opieki całodobowej, świadczeń specjalistycznych i aptek. Chciałem dodać, 

 iż pomimo dokładaliśmy wszelkich starań o rzetelność i dokładność informacji, okazało się, 
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że nie są one pełne, albo jest tak duża rządza wiedzy, iż brak jest informacji o zabiegach 

rehabilitacyjnych i nie wyodrębniono usług stomatologicznych. Postaramy się to naprawić.   

Pierwszy slajd przedstawia rozmieszczenie podmiotów realizujących świadczenia 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrycznej. 

Podmiotów realizujących POZ  na terenie naszego Powiatu jest 21, przy czym 18 podmiotów 

świadczy pełne usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pełne, czyli takie, które 

wynikają z definicji ustawowej (o POZ). W 3 podmiotach brak jest lekarzy ze specjalizacją  

z pediatrii. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych). Dodatkowo na slajdzie zaznaczone są dostępne  

na terenie Powiatu Gryfińskiego, usługi położnej, które są zatrudniane przez 

świadczeniodawców lub tworzą samodzielne podmioty np. indywidualne praktyki położnicze. 

Przedstawiony graficznie jest również dostęp do usług pielęgniarki, higienistki w szkole.  

Są tu zaznaczone szkoły i ośrodek prowadzony przez Powiat Gryfiński, jak również szkoły dla 

których organem prowadzącym są gminy Powiatu Gryfińskiego. Celem opieki medycznej nad 

uczniami w szkole jest współudział w zmniejszeniu częstotliwości występowania zaburzeń 

rozwoju i zdrowia uczniów, łagodzeniu skutków tych zaburzeń oraz promocja zdrowia, jak 

również objęcie opieką całego środowiska szkolnego – otoczenia - a więc nie tylko dzieci lecz 

również nauczycieli i rodziców. Kolejny slajd przedstawia zabezpieczenie opieki całodobowej, 

czyli opieki zdrowotnej po godzinie 18.00 do godziny 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne 

od pracy, udzielanej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia, pacjent może się udać wtedy po pomoc do dowolnego punktu dyżurnego 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli tam gdzie ma najbliżej. Usługi takie świadczą na 

terenie Powiatu Gryfińskiego: Punkt Medyczny w Gryfinie, przy ul. Rapackiego 1, gdzie 

dyżuruje lekarz POZ (wydzierżawia 2 pomieszczenia Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy 

z siedzibą w Nowogardzie), Punkt przy ul. Rapackiego zabezpiecza obszar dla  gmin: Banie, 

Gryfino, Stare Czarnowo, Widuchowa  oraz Punkt Medyczny w Chojnie, przy ul. Polnej 3,  

gdzie dyżuruje lekarz PO,. Punkt przy ul. Polnej zabezpiecza obszar dla gmin: Cedynia, 

Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko Zdrój. Slajd ten również obrazuje świadczenia  

z zakresu pomocy doraźnej, czyli pomocy wobec osób, które uległy nagłemu wypadkowi lub 

zachorowaniu. Usługa medyczna w postaci pomocy doraźnej jest tożsama w obszarze 

działania jak opieki całodobowej, bowiem zabezpiecza te same obszary terytorialne Powiatu 

Gryfińskiego, czyli odpowiednio: Filia Pogotowia w Gryfinie zabezpiecza gminy: Banie, 

Gryfino, Stare Czarnowo, Widuchowa; Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Chojnie 

zabezpiecza gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój. Filia Pogotowia 
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Ratunkowego w Gryfinie oraz Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Chojnie dysponują 

dwoma zespołami wyjazdowymi, specjalizującymi się w medycynie ratunkowej, są to: zespół 

specjalistyczny (S) i zespół podstawowy (P). W skład osobowy zespołu (S), wchodzą lekarz 

oraz dwóch ratowników medycznych, w tym jeden z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu 

uprzywilejowanego. W skład zespołu (P), wchodzi dwóch ratowników medycznych, w tym 

jeden z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego. Kolejny slajd obrazuje 

dostępność mieszkańców Powiatu Gryfińskiego do świadczeń specjalistycznych. Pacjent  

ma prawo wybrać poradnię specjalistyczną i zatrudnionego w niej lekarza. Świadczenia  

w poradniach zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielane  

są na podstawie skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lub innego lekarza 

udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Decyzje o przyjęciu pacjenta w trybie 

nagłym podejmuje lekarz. Poradni specjalistycznych jest 21, w tym Szpital Powiatowy 

głównie skupione są te poradnie w Gryfinie, gdzie w głównej mierze lekarze specjaliści,  

to szczecińscy lekarze. 

W ramach poradni specjalistycznych można skorzystać: 

• w Cedyni z Poradni Medycyny Sportowej,  

• w Moryniu z Poradni Reumatologicznej,  

• w Chojnie i Mieszkowicach z Poradni Ginekologiczno – Położniczej, 

• w Starym Czarnowie z Poradni Okulistycznej, 

• w Gardnie z Poradni Dermatologicznej, Gruźlicy i Chorób Płuc, Kardiologicznej  

i Neurologicznej,  

• w Nowym Czarnowie z Poradni Chorób Naczyń, Gruźlicy i Chorób Płuc, Ginekologii 

– Położnictwa, Kardiologicznej, Neurologicznej, Okulistycznej, Otolaryngologicznej, 

Urologicznej,  

• w Kołbaczu można skorzystać z Poradni Okulistycznej. 

Slajd następny, przedstawia rozmieszczenie aptek ogólnodostępnych. Jest ich na terenie 

Powiatu Gryfińskiego 22:  

• w Gryfinie 10 

• w Chojnie 5 

• w Mieszkowicach 2 

• w Cedyni 2  

• i po jednej w Trzcińsku Zdroju , Moryniu i Bani. 

Dodatkowo na mapie zaznaczono 3 punkty apteczne w Kołbaczu, Widuchowej i Gardnie. 

Organizację, harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych ustala Rada Powiatu w drodze 
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uchwały, po wcześniejszym  zaopiniowaniu projektu uchwały przez wójtów, burmistrzów gmin 

wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego oraz przez samorząd aptekarski- 

Zachodniopomorska Izbę Aptekarską w Szczecinie. Obecnie trwają prace nad zmianą 

uchwały w przedmiotowej kwestii i niedługo  projekt uchwały trafi pod obrady Rady Powiatu 

najprawdopodobniej w miesiącu kwietniu br. Jeśli chodzi o brak koordynacji pomiędzy pracą 

aptek, a godzinami pracy podmiotów świadczących usługi za zakresu zdrowia w danej 

miejscowości, należy wskazać na 2 takie przypadki w Trzcińsku Zdroju, gdzie wyjaśnienia 

pani Katarzyny Adameczek, kierownika apteki w Trzcińsku mówią, że nie miała ona żadnych 

informacji od pacjentów i lekarzy o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających 

realizację recept. Drugi taki przypadek jest w miejscowości Banie gdzie apteka pracuje  

do godziny 17.00 natomiast przychodnia świadczy usługi do godziny 18.00, tu informacja  

od kierownika apteki jest taka, iż apteka po godzinach pracy realizuje recepty w ramach 

pełnienia pogotowia pracy, a informacja jest wywieszona na drzwiach wejściowych. Taka 

informacja znajduje się tez w załączniku do projektu uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek 

ogólnodostępnych naszego powiatu. Chciałbym na koniec wspomnieć, iż w toku gromadzenia 

informacji na temat zabezpieczenia medycznego na terenie Powiatu Gryfińskiego, 

zwróciliśmy się z zapytaniem do NFZ, o to czy od kwietnia 2012 roku do chwili obecnej były 

składane skargi na „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. Okazało się, że były 2 takie skargi: 

• jedna dotyczyła Paradni Chirurgicznej, oddział w Chojnie, a problem dotyczył 

niezapewnienia przez lekarza świadczenia transportu sanitarnego pacjentowi, któremu 

została zlecona diagnostyka do wykonania  

w pracowni w Szpitalu w Gryfinie, 

• druga skarga, dotyczyła – jakości świadczeń udzielanych przez lekarza dyżurnego –  

w Izbie Przyjęć Szpitala w Gryfinie. 

Zapytaliśmy również NFZ, o jakość usług świadczonych w ramach   nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Gryfińskiego. W odpowiedzi otrzymaliśmy informacje, 

iż pracownicy Działu Kontroli i Realizacji Umów na Świadczenia z NFZ, prowadzą 

postępowanie kontrolne, z którego już wynika, że umowa na to świadczenie jest realizowana 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak nas zapewniono wobec świadczeniodawcy, czyli 

samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie podjęte zostaną czynności 

prawne przewidziane w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia, odnośnie warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. 
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Prezentacja multimedialna nt. „Zabezpieczania świadczeń medycznych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego w roku 2013” stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Labib Zair powiedział, że przedstawiony raport jest niekompletny, ponieważ   

nie została w nim wykazana opieka stomatologiczna, jak również nie było wzmianki  

o prywatnych zakładach świadczących usługi w ramach niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. Jest ich kilka, zarówno w Gryfinie i Chojnie.  

 

Radny Sławomir Terebecki powiedział, że cieszy go fakt, że podjęto się kroków 

wyjaśnienia sprawy związanej z zabezpieczeniem opieki zdrowotnej od godziny 18.00  

do 8.00, ponieważ czasami była realizowana w sposób nieprawidłowy. Następnie zwrócił się 

z prośbą o wyjaśnienie nieprawidłowości, jakie wykryli w czasie prowadzonego 

postępowania kontrolnego pracownicy Działu Kontroli i Realizacji Umów na Świadczenia  

z Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie zabezpieczania opieki całodobowej, 

szczególnie opieki zdrowotnej od godziny 18.00 do godziny 8.00. Zdaniem radnego kontrole 

były następstwem zdarzeń, jakie miały miejsce w kraju a mianowicie miały związek  

ze śmiercią małego chłopca, kiedy okazało się, że w punkcie opieki całodobowej zamiast 

dwóch lekarzy dyżur pełnił tylko jeden lekarz, który w zasadzie udzielał pomocy medycznej 

na miejscu i nie mógł wyjechać karetką do potrzebującego. Z tego co jest mu wiadomo, 

sytuacja w powiecie gryfińskim była bardzo podobna. Dyżur pełnił jeden lekarz, który  

na miejscu przyjmował pacjentów, natomiast w momencie wyjazdu był problem. Powinna 

być pełna obsada lekarska i pielęgniarska. Cieszy się jako radny, że będą w stanie 

dopilnować, aby świadczenia usług medycznych po godzinie 18.00 na terenie powiatu były 

pełnione w taki sposób, aby w pełni zabezpieczyć potrzeby mieszkańców.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zwrócił się z prośbą do Prezesa Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy i jak Spółka jest 

przygotowana do stanięcia do konkursu w zakresie opieki całodobowej, opieki świątecznej  

i nocnej. Potencjał, który posiadają jak najbardziej powinien służyć mieszkańcowi. Odnosząc 

się do wypowiedzi radnego Labiba Zaira poinformował, że podinspektor Wydziału „GN” 

Piotr Ignaciuk przekazał informację, że zdają sobie sprawę, że przedstawiony materiał nie był 

kompletny w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i usług stomatologicznych. Zapewne informacja 

będzie uzupełniona, w tym o niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i specjalistki. 

Informacja pokazuje, że opieka jest bardzo różnorodna, wykonywana przez różne podmioty  
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i w tym zakresie można się cieszyć. Najważniejsze, aby była jak najwięcej kontraktowana  

z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo na początku specjalistka w  Chojnie była płatna i radni 

w imieniu mieszkańców zapytywali się, kiedy będzie ona kontraktowana. Kontraktowanie 

polega na tym, że trzeba wygrać konkurs a z kolei opieka nocna pokazuje, że nie zawsze 

udaje się wygrywać konkurs świadcząc usługi na miejscu. 

 

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska 

odpowiedziała, że przeglądała dokumentację z poprzedniego konkursu. Jeżeli chodzi  

o warunki wymogów, nie będzie problemu w zakresie warunków lokalowo- sanepidowskich  

jak również kadry, a jej jako szpitalowi będzie łatwiej zabezpieczyć tą kwestie. Na tą chwilę 

jest w stanie ocenić jakość tej usługi, gdyż widzi, poczynania lekarzy w zakresie wystawiania 

a raczej nie wystawiania skierowań na badania laboratoryjne. Pacjenci muszą płacić  

za badania, ponieważ tak niestety wygląda procedura a te badania są dla nich badaniami 

bezpłatnymi. Zaobserwowała, że usługa nie jest poprawnie realizowana przez Samodzielny 

Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie. Ze swojej strony może zapewnić, że jeżeli  

nie będzie to zbyt duże obciążenie finansowe dla szpitala, a myśli że nie będzie, to będą  

się przygotowywać do konkursu i we wrześniu zostanie złożona oferta. 

 

Radny Sławomir Terebecki zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie 

odnotowanych przypadków, kiedy lekarze z nocnego punktu całodobowej opieki  

nie wystawiają pacjentom skierowań na badania laboratoryjne. Zdaniem radnego jest  

to łamanie kontraktu i stawianie pacjenta w niekorzystnej sytuacji. Pacjenci płacą składki 

zdrowotne i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinni mieć możliwość wykonania 

bezpłatnych badań. Jeżeli te przypadki są odnotowane, to będzie to stanowiło informację,  

jak opieka całodobowa jest sprawowana i może warto byłoby zastanowić się nad zmianą 

świadczeniodawcy i wszelkiego rodzaju zalecenia. 

 

Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Edyta Nowotarska 

odpowiedziała, że w tej sytuacji powinna zastanowić się nad szybszym zabezpieczeniem tego 

tematu w przypadku gdyby NFZ podjął jakieś kroki prawne związane z zerwaniem umowy 

dotychczasowym świadczeniodawcą. Postara się jak najszybciej pokłonić nad tym tematem. 

 

Radny Sławomir Terebcki odnosząc się do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
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Gryfińskiego. Radny Sławomir Terebecki zasugerował, aby rozkład godzin pracy aptek 

pokrywał się z pracą podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej  

w poszczególnych gminach, tak aby pacjent mógł po wyjściu od lekarza zrealizować receptę. 

Świadczenia w ramach państwowej służby zdrowia powinny być realizowane w sposób 

kompleksowy i pacjent musi mieć pełen komfort wykupienia recepty. 

 

Radny Labib Zair powiedział, że zgadza się z radnym Sławomirem Terebeckim oraz 

zaproponował, aby na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie została umieszczona informacja z wykazem podmiotów 

realizujących świadczenia medyczne na terenie powiatu, która podlegałaby co miesięcznej 

aktualizacji. 

 

Radny Sławomir Terebecki powiedział, że w ubiegłym roku Komisja Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej zawnioskowała o zamieszczenie  

na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego podobnej informacji dot. zabezpieczania 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej na terenie powiatu gryfińskiego  

z uwzględnieniem godzin, miejsc przyjmowania oraz nazwisk lekarzy specjalistów wraz  

z ich uaktualnianiem. Wówczas nie chodziło tylko o udostępnienie informacji dla pacjentów,  

ale również o zdyscyplinowanie podmiotów świadczących usługi w ramach kontraktu z NFZ. 

W kontraktach napisane jest, że informacje znajdujące się na drzwiach gabinetów lekarskich 

powinny być bardzo czytelne, z uwzględnieniem terminów, godzin przyjęć i danych lekarzy 

przyjmujących. Często tak jednak nie jest i pacjenci przychodzili pod gabinety, pomijając  

to, że nie mogli się dodzwonić pod podawane numery telefonów. Nie wiadomo było  

np. w jakich godzinach przyjmuje lekarz. Stąd też w ubiegłym roku Komisja poprosiła  

o zamieszczenie kompletnego zestawienia dot. pracy specjalistów. Problemem było  

to, że dane po jakimś czasie się dezaktualizowały, nawet te które dotyczyły szpitala 

powiatowego w Gryfinie. Dane musiałyby być na bieżąco aktualizowane, a żeby było  

to możliwe to wymagałoby to bezpośredniego kontaktu również z NFZ. Na stronie 

internetowej NFZ są zamieszczone informacje dot. przyjmujących poradni specjalistycznych 

wraz z numerami telefonów. Natomiast nie ma podanych danych dotyczących terminów oraz 

danych lekarzy świadczących usługi. Nie wie, czy mogłoby się to udać, czy byłby pracownik 

który mógłby wziąć odpowiedzialność za umieszczanie takich informacji i ich 

aktualizowanie.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powinno się udoskonalać  

i upowszechniać informacje dla ludzi. Problemy, które radny Sławomir Terebecki poruszył 

mogą skończyć się tym, że pacjenci będą rościć słuszne pretensje do powiatu,  

a nie do poradni, gdyby informacje były nieaktualne, ponieważ np. przyjął go nie ten lekarz, 

którego nazwisko widniało w przedstawionej informacji. System nie działa doskonale, o czym 

sam radny powiedział, ponieważ nawet Narodowy Fundusz Zdrowia nie zamieszcza takich 

informacji. Nawet ten, który ma instrument do wyciągnięcia konsekwencji, jak gdyby  

do końca sobie z tematem nie radzi. Jeżeli informacja miałaby być, to mogłaby dotyczyć 

podmiotów, na które mają wpływ i kompetencje, jak w przypadku aptek. 

 

Radny Labib Zair powiedział, że trudno jest kontrolować, w jakich godzinach, kiedy i który 

lekarz przyjmuje pacjentów, natomiast powinna zostać zamieszczona informacja, gdzie 

znajduje się np. poradnia chirurgii dziecięcej, aby pacjent z ternu południa powiatu wiedział, 

gdzie ma się udać. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w tym zakresie jak najbardziej 

informacja dzisiaj przedstawiona zostanie uzupełniona i umieszczona na stronie internetowej.  

 

Radny Labib Zair powiedział, że wszystkie jednostki świadczące usługi są zarejestrowane  

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak strona Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie jest bardziej dostępna dla obywatela. 

 

Radny Jan Podleśny powiedział, że mogłyby być wykonane na stronach internetowych 

zakładki z odniesieniem do strony, aby nie obarczać powiatu tak szczegółowymi 

informacjami.  

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz złożyła podziękowania prezesowi Zarządu 

Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” za przedstawienie informacji. 

 

III. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXII).  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  w okresie sprawozdawczym Zarząd 

odbył pięć posiedzeń, z czterech przedłożył sprawozdanie, które miały miejsce  

w terminie 7 do 28 lutego 2013 r. Każdy porządek obrad a następnie protokół jest 
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zamieszczany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W związku z powyższym w razie pojawienia się pytań, udzieli  

na nie odpowiedzi. 

 

Radny Jerzy Zgodna zwrócił się z prośbą, aby firmy wykonujące wycinkę krzaków  

na poboczach dróg powiatowych nie składowali ściętych gałęzi blisko pasa jezdni, ponieważ 

podczas ruchu drogowego dochodzi do rysowania karoserii samochodów. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uwaga została przyjęta, aczkolwiek 

jego zdaniem jest źle przyjęty proces wycinania, dotyczy to również usuwania krzaków 

 a nie tylko składowania gałęzi. Prawdopodobnie jest tak, że jedna ekipa je zrąbuje a inna 

zabiera. Jest to słuszna uwaga. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska odnosząc się do kontroli doraźnej 

przeprowadzonej przez głównego specjalisty ds. kontroli w Wydziale Geodezji, Kartografii  

i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie prawidłowości stosowanych zasad 

naliczania i pobierania opłat z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych, zapytała o powód 

wybrania czterodniowego okresu kontroli, tj. od 10 do 14 grudnia 2012 r. Ponadto  

z przekazanej informacji dowiedziała się, że zostały wystosowane pisma do wybranych 

starostw z zapytaniem o liczbę etatów w wydziale geodezyjnym, liczbę wykonanych wypisów 

i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, liczbę zmian wprowadzonych do ewidencji 

gruntów i budynków, liczbę zgłoszonych do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej prac geodezyjnych i kartograficznych, liczbę rozpatrzonych dokumentacji 

projektowych przez zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, liczbę wydanych 

informacji w postaci kopii map i innych dokumentów z zasobu oraz liczbę wydanych decyzji 

dot. zmian w ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym zapytała, czy zostały 

udzielone odpowiedzi, co z nich wynika w porównaniu ze Starostwem Powiatowym  

w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że główny specjalista ds. kontroli 

oceniła, że zakres kontroli, który został jej powierzony jest w stanie przeprowadzić w czasie  

4 dni. Kontrola była kontrolą doraźną i wystarczyło wyrywkowe zbadanie zagadnienia  

w takim okresie. Kontynuując poinformował, że w ramach optymalizacji kosztów i obciążeń 

pracowników prowadzone są badania, jaki zakres czynności wykonywanych jest przez  
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pracowników w Starostwie Powiatowym. Na chwilę obecna nie jest w stanie szczegółowo 

odpowiedzieć, ponieważ nie ma przed sobą tego zestawienia. Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie nie odbiega od innych starostw. Informacja w formie tabelarycznej zostanie 

przekazana radnym i każdy będzie mógł wyciągnąć wnioski, podobnie jak zostało to zrobione 

w przypadku wydziału architektury.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska poprosiła o udzielnie szerszej informacji 

ws. okresowej kontroli prawidłowości sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych 

(miesięcznych, kwartalnych i rocznych) złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Gryfińskiego za drugie półrocze 2012 r. oraz prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że skarbnik powiatu w ramach 

swoich obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości jest 

zobowiązana do kontrolowania jednostek organizacyjnych powiatu w ramach kontroli 

prawidłowości sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych. Będzie badane,  

czy miało miejsce faktycznie naruszenie dyscypliny finansów publicznych  a dotyczyło  

to terminu złożenia sprawozdania. Nawet, jeżeli jednostka organizacyjna złożyła 

sprawozdanie z jednodniowym opóźnieniem, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

stanowi to naruszenie dyscypliny. Jeden przypadek dotyczył tego, że sprawozdanie zostało 

złożone z jednodniowym opóźnieniem, tj. w poniedziałek, ponieważ końcowy termin złożenia 

przypadał w święta. Zgodnie z przepisem nie stosuje się kodeksu postępowania 

administracyjnego, tylko należało sprawozdanie złożyć w ostatni dzień pracujący, przed 

świętami.  Jest to badane, gdyż skarbnik powiatu nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, 

czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czy nie. Zarząd Powiatu jest 

zobowiązany do powiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Pojawia  

się pytanie, czy należy to zrobić, skoro wiadomym jest, że za chwilę postępowanie zostanie 

umorzone. Jeżeli tego się nie zrobi, to rzecznik powie, że nie został zawiadomiony. W tym 

zakresie główny specjalista ds. kontroli przygotowuje Zarządowi analizę.  

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz zapytała, czego dotyczy aneks nr 10 do umowy 

nr 1/WTZ/2004 z dnia 15 października 2004 r. na dofinansowanie ze środków PFRON 

zadania – utworzenie i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że warsztaty terapii zajęciowej 

prowadzone są przez stowarzyszenia. Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie prowadzony 

jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej przekazywana jest dotacja na funkcjonowanie WTZ. Dotacja składa się 

z dwóch części, tj. część stanowi dofinasowanie ze środków PFRON przekazywanych  

wg. algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON i 10 % dofinasowania powiatu jest 

przeznaczane na działania dotyczące warsztatów terapii zajęciowej. Przedmiotem obrad 

dzisiejszej sesji jest uchwała ws. określenia zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawanych Powiatowi Gryfińskiemu 

na 2013 r. Przekazywanie dotacji wiąże się z zatwierdzeniem planu finansowego i dla 

sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia została dokonana zmiana umowy, która 

dopuszcza przesuwanie pomiędzy wydatkami, kwoty do 10% które zatwierdzone są w ramach 

funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Zmiana zapisu jednego z paragrafów umowy 

dot. tego, aby bez specjalnej zgody Zarządu stowarzyszenie miało możliwość w sposób 

łatwiejszy i szybszy podejmować decyzje ws. wydatku i przesuwania do 10% środków. 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że w okresie między sesjami  

nie wpłynęły wnioski i interpelacje. 

 

Posiedzenie opuścił radny Roman Rataj, więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych. 
 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2013 r. (druk nr 2/XXII); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję,  

i poprosiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o omówienie  

ww. projektu uchwały. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 

Nowicka powiedziała, że wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu 

Gryfińskiego na realizację zadań w 2013 r. wynosi 1 397 516,00 zł. Jest to kwota o ponad  

400 tys. zł mniejsza niż w roku ubiegłym. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji Rady Powiatu 
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należy określenie zadań i podział środków przyznanych na realizację poszczególnych zadań. 

Kierując się doświadczeniem i kwotą środków został zaproponowany podział środków  

na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem do ww. projektu uchwały. Na zadania  

z zakresu rehabilitacji zawodowej proponuje się przeznaczyć 50 tys. zł. Gro przyznanych 

środków będzie skierowanych na działania warsztatów terapii zajęciowej w Goszkowie  

i Gryfinie w kwocie 784 188,00 zł. Po odjęciu od kwoty przyznanej, kwoty na działalność 

warsztatów terapii zajęciowej, pozostały do podziału środki w wysokości tylko 600 tys. zł. 

Nie były to środki, którymi można byłoby zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Kierowano  

się przede wszystkim czasem i sposobem realizacji poszczególnych zadań, stąd większe 

kwoty przeznaczane były na likwidację barier architektonicznych a mniejsze  

na dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. Zgodnie z zapowiedzią Zarządu 

PFRON w II połowie roku zostanie zwiększona kwota, co prawda nie jest znana jeszcze 

wysokość ani termin wpłynięcia środków. Starano podzielić się środki w taki sposób, aby dać 

możliwość realizacji wszystkich zadań. Najczęściej likwidacja barier wiąże się z remontami, 

które wykonuje się w okresie wiosny i lata, stąd kwota jest taka aby na ten rok zostały 

zabezpieczone potrzeby przynajmniej osób najbardziej potrzebujących. Na zaopatrzenie  

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze została 

zaproponowana kwota w wysokości 150 668,00 zł. Natomiast kwotę 70 000,00 zł proponuje 

się przeznaczyć na zadania zlecone z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. Jest to zadanie, które w trybie konkursowym w ubiegłym roku było 

zlecane dwóm stowarzyszeniom. W tym roku na dniach konkurs zostanie ogłoszony, żeby 

realizacja zadania nastąpiła od 1 maja. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych zostało zaproponowane na poziomie 123 000,00 zł. Środki przyznane nie 

pokryją zapotrzebowania, na chwilę obecną zostało złożonych 300 wniosków, jednostka jest 

już przygotowana na sfinansowanie 100 wniosków, bo na tyle wystarczy środków. Nowym 

zadaniem, które PFRON włączył są usługi tłumacza jeżyka migowego lub tłumacza 

przewodnika i na jego realizację proponuje się przeznaczyć kwotę 10 000,00 zł.  

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz zapytała o sposób wyliczania środków 

finansowych dla powiatów w ramach dofinansowania z PFRON, czy jest jakiś algorytm oraz 

dlaczego kwota dofinansowania jest niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym? 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że pierwszym powodem są mniejsze wpłaty przedsiębiorców  
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na fundusz, bo na kwotę która jest dzielona pomiędzy powiaty składają się w dużej mierze 

wpłaty przedsiębiorców. Przedsiębiorcy robią wszystko, aby nie wpłacać środków  

na PFRON, wiąże się to z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w ich zakładach i kiedy  

limit zatrudnienia zostaje przekroczony, nie mają obowiązku dokonywania wpłat. Drugim 

czynnikiem jest fakt zwiększania liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W dniu 

dzisiejszym dzwoniła do PFRON w Warszawie i o 200 osób zwiększyła się liczba 

uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Polsce. Każdy uczestnik kosztuje 147 tys. zł 

rocznie, więc jak PFRON liczy kwoty przyznane powiatom, to od ogólnej puli, która jest  

do podziału odejmuje w pierwszej kolejności kwotę na warsztaty. Pozostała kwota jest 

dzielona wg. algorytmu. Wzór algorytmu jest bardzo skomplikowany, ale bierze się pod 

uwagę dane statystyczne z ostatnich 3 miesięcy, liczbę osób niepełnosprawnych w powiecie, 

liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych, liczbę mieszkańców powiatu, liczbę 

uczestników warsztatów. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że jeżeli zwiększa się liczba 

uczestników warsztatów terapii zajęciowej, to mniejsza kwota wpływa do powiatu  

jak również procent, który powiat przekaże do warsztatów terapii zajęciowej będzie również 

niższy. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że zmniejsza to pulę ogólną, która jest w podziale państwowym, 

czyli pośrednio i pulę powiatową. Jednak bezpośrednio nie ma takiego przełożenia,  

że np. 5 osób więcej w warsztatach powoduje zwiększenie kosztów o tą krotność. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz zapytała, kto może prowadzić warsztaty terapii 

zajęciowej, czy oprócz stowarzyszeń może je prowadzić powiat bądź instytucje pozarządowe?  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że zarówno powiat, gmina jak organizacje pozarządowe. W Polsce 

jest bardzo dużo warsztatów prowadzonych przez gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz w nawiązaniu do poprzedniej sesji i dyskusji  

na temat zabezpieczenia usług oświatowych, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne,  

chciała podnieść problem dotyczący osób niepełnosprawnych, szczególnie osób umysłowo 
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niepełnosprawnych. Powiedziała, że są to dzieci, które ukończyły 18 r.ż., i chyba 

maksymalnie takie dziecko może do 25 r.ż. przebywać w szkole. Dodała, że dostępność 

uczestniczenia w WTZ jest ograniczona, ponieważ osoby niepełnosprawne nie z każdej 

gminy z terenu powiatu mogą być objęte zakresem ich usług. Ich świat zaczyna i kończy  

się w domu, bo zazwyczaj rodzice takich dzieci nie wiele mogą im zaproponować. Bardzo 

blisko zna ten problem. Jest w jakiś sposób rozgoryczona, bo wspólnie z dyrektor próbowały 

pomóc i faktycznie pomoc została skierowana do grupy osób z Cedyni. W związku z tym,  

że nie ma wiedzy, jakie były okoliczności tego, że te osoby nie mogły być już uczestnikami 

WTZ -właściwie nie były ich uczestnikami i zostały objęte innym programem. Stąd też jej 

pytanie i apel, czy nie można byłoby zrobić czegoś jako Rada Powiatu lub dyrektor placówki,  

aby rozszerzyć tą usługę i objąć nią mieszkańców innych gmin.   

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że stąd zostało ujęte zlecenie zadań  z zakresu rehabilitacji dla osób 

niepełnosprawnych. Kwota przyznana na to zadanie nie jest rewelacyjna, ale umożliwia jego 

realizację. Niestety potrzebna jest inicjatywa społeczna danego środowiska.  

Jeżeli wpłynęłaby oferta, gdzie nie ma żadnego warsztatu lub właściwego środowiskowego 

domu bądź innej opieki, którą obejmowałoby się rehabilitacją jakąś konkretną grupę osób,  

to PCPR jest w stanie całą kwotę przeznaczyć na zadanie w takim miejscu, które jest 

jednoroczne. Może byłoby to jakimś wstępem do tego, aby stworzyć w przyszłości kolejny 

warsztat, chociaż w tej formule ma mieszane uczucia. Warsztat powinien przygotowywać  

do podjęcia aktywności zawodowej, taka jest jego rola, jak również rehabilitacji społecznej, 

każda osoba do niego wchodząca zostaje w nim bezterminowo. Póki dla tych ludzi nie będzie 

innej oferty w postaci podjęcia pracy lub zakładu aktywności zawodowej, czy innej formy 

zatrudnienia lub przebywania, bo to może być środowiskowy dom, a nie koniecznie WTZ. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała, że nie miała 

na myśli budowania kolejnego warsztatu, bo każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest to 

bardzo duży koszt, ewentualnie można byłoby pomyśleć nad tym, aby zapewnić tym osobom 

dowóz do już funkcjonujących warsztatów i to będzie mniejszy koszt. Osobiście ma bardzo 

dobrą opinię nt. pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Zatrudnione są osoby,  

które wykonują swoje obowiązki z wielkim zaangażowaniem i profesjonalny sposób. Pani 

dyrektor sama powiedziała, że czeka na wyjście impulsu ze środowiska. Może nie należy 

czekać, a samemu wyjść z inicjatywą.  
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że nie ma innej wersji. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała, że warsztaty 

nie muszą być prowadzone przez stowarzyszenia. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka powiedziała, że kwota 70 tys. zł odnosi się do zlecenia zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, to nie będzie warsztat, ale 

realizacja zadania może mieć taką samą funkcję lub inną w zakresie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała, że tak,  

ale zaproponowała wyjść z tą inicjatywą, w niektórych gminach stowarzyszenia rozwijają się 

prężniej, a w niektórych nie. Są różne charaktery, jedne osoby mają predyspozycje  

aby udzielać się w działalności społecznej, a inne nie. Pozostają zadania powiatu, które 

powinny być realizowane.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 17 radnych 

zarządziła głosowanie: 

za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXII/169/2013 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu  

na 2013 r. została podjęta jednogłośnie. 

 

Posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Augustyniak, więc w posiedzeniu uczestniczyło 16 
radnych. 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2013 – 2039 (druk nr 3/XXII); 
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję,  

i poprosiła skarbnik powiatu Izabelę Świderek o omówienie ww. projektu uchwały. 

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zaproponowany projekt uchwały Rady 

Powiatu wynika ze zmian obowiązujących przepisów prawnych. Z dniem 1 stycznia br. 

weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która włączyła 

funkcjonowaniem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego - artykułu 230b, na mocy 

którego Minister Finansów dysponuje obecnie delegacją ustawową do konstrukcji wzoru  

do wieloletniej prognozy finansowej i z takiego obowiązku minister się wywiązał. Dnia  

10 stycznia br. ukazało się rozporządzenie, które reguluje m.in. projekt wieloletniej prognozy 

finansowej i zgodnie z procedurą legislacyjną do dnia 31 marca wszystkie jednostki muszą 

dostosować obecnie funkcjonujące uchwały do nowych regulacji, do nowego wzoru.  

Co, do zasady wszelkie kwoty zawarte w zał. nr 1 do ww. projektu uchwały jak również 

przedsięwzięcia wieloletnie, czyli wykraczające swoją realizacją poza okres roku 

budżetowego nie uległy zmianie. Zmiany, które zostały zawarte w ww. projekcie uchwały 

dot. doprecyzowania charakteru dochodów, tj. szczegółowej kwalifikacji poszczególnych 

tytułów dochodów do różnych kategorii wskazywanych przez ministra. Taka sama operacja 

ma miejsce po stronie wydatków, które zostały doprecyzowane z uwzględnieniem kwot 

zawartych w uchwałach budżetowych, a związanych z projektami unijnymi. Zostały dość 

szczegółowo rozpisane tytuły dłużne ze wskazaniem również tych, które stanowią wydatki 

wchodzące w zakres długu publicznego. Jeżeli chodzi o kolejny załącznik do ww. projektu 

uchwały, to zostały ujęte inaczej umowy głównie związane z zadaniami bieżącymi,  

co do zasady nie została zmieniona ich wartość ani też zakres. Wszelkie zmiany wynikają  

ze zmiany przepisów prawnych i jako taki obowiązek został nałożony na wszystkie jednostki 

samorządu terytorialnego w Polsce. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 16 radnych 

zarządziła głosowanie: 

za – 14, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 2, 
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Uchwała nr XXII/170/2013 sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039 została podjęta większością głosów. 

 
XII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

- brak; 

 

XIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych do wiadomości 

Rady Powiatu tj.:  

1. Artykuł prasowy pt. „Wezmą się za drogi” zamieszczony w Kurierze Szczecińskim  

z dnia 21 lutego 2013 r. - stanowiący zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

2. Pismo Starosty Gryfińskiego znak: EK.0640.1.2013.ELB z dnia 25 lutego 2013 r. dot. 

korekty „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego” sporządzonego za 2012 rok przez Powiat 

Gryfiński, w związku z popełnionym błędem pisarskim (data sporządzenia 

sprawozdania, powinna być zapisana jako 07.02.2013 r.) - stanowiące zał. nr 7 

do niniejszego protokołu. 

3. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K-0712/1/MK/13 

z dnia 6 marca 2013 r. informujące o zmianie stanowiska Kolegium Izby w/s zasad 

ujmowania w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 

poręczeń i gwarancji, mających odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie 

finansowej, w związku z nowelizacją przepisów prawnych - stanowiące zał. nr 8 

do niniejszego protokołu. 

Wyżej wymienione pisma znajdują się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. Przewodnicząca 

poinformowała, że grafik dyżurów radnych (zał. nr 9) został opracowany od kwietnia  

do czerwca 2013 r., poprosiła radnych o zapoznanie się z nim. 
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XIV.  Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 17.35 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknęła obrady XXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz 

  

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


