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 PROTOKÓŁ NR 33/17 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 18 września 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:10 i trwało do 15:10 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności- 

zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa, p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie Bożena Stawiarska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Elżbieta Lorenowicz-Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 

przewodniczący Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie 

projektów uchwał na XXXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Porządek obrad 33. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3  

 

Protokół nr 31/17 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 21 lipca 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół nr 32/17 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 31 sierpnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 4/XXXI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 5/XXXI); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem  

na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze 

powiatu gryfińskiego (druk nr 6/XXXI); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że Parafia pw. Narodzenia NMP w Gryfinie zwróciła się o dofinansowanie prac 

konserwatorskich i robót budowlanych określonych w nakazie Powiatowego Inspektora 
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Nadzoru Budowlanego z dnia 10 lipca 2017 r. Dodała, że zakres robót jest zgodny  

z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 

gryfińskiego przyjętymi w uchwale nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

14 kwietnia 2011 r. W związku z koniecznością wykonania pilnych prac naprawczych 

wskazanych w decyzji PINB, Zarząd Powiatu w Gryfinie rekomenduje wniosek Parafii  

pw. Narodzenia NMP w Gryfinie o udzielenie dotacji na ich realizację w kwocie 30 000,00 zł.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że kwota dotacji była zależna  

od możliwości finansowych Powiatu, na tyle został wyceniony, pomimo kosztorysu, zakres 

wynikający z decyzji. Gmina Gryfina również udzieliła dotacji w kwocie 30 000,00 zł. 

Ponadto, jak rozmawiał z Burmistrzem to uzyskał informację, że parafia otrzymała pożyczkę 

na kwotę 50 000,00 zł. Starosta dodał, że na to wszystko należy patrzeć przez pryzmat 

załatwianych zadań czy odpowiedzialności jaką dźwiga on czy Zarząd Powiatu. Należy 

najpierw załatwić swoje sprawy, za które mogą odpowiadać, a następnie w miarę możliwości 

pomagać innym. Stąd taka, a nie inna pomoc. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadania,  

na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. 

(druk nr 7/XXXI); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska. 

 

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 

powiedziała, że zgodnie z zadaniami powiatu corocznie PFRON przeznacza określoną pulę 

środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. W tym roku, po zwiększeniu jest to kwota 1 645 357,00 zł. Dodała,  

że został rozstrzygnięty otwarty konkursu ofert na wspieranie przez Powiat Gryfiński 

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. i na tym zadaniu pozostało 

1 154,00 zł. Ze względu na zapotrzebowanie istnieje potrzeba przesunięcia środków na sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze typu cewniki, 

pieluchomajtki itd. Wnioski tego typu są realizowane dopóki jednostka ma możliwości 

finansowe, w innym przypadku są wysyłane pisma odmowne. 

 

Radny Zdzisław Malik zapytał ile środków będzie brakowało do końca roku. 

 

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 

odpowiedziała, że jest to trudne do oszacowania, co roku Rada Powiatu przeznacza określone 

środki na zadania. Wnioski realizowane są na bieżąco dopóki wystarczą środki  

na ich pokrycie. Wniosków nie przenosi się na kolejny rok tylko z początkiem roku  

są na nowo rozpatrywane.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli osoba zakupi pieluchomajtki  

w 2017 r. i z przyczyn o których mówiła Dyrektor nie otrzyma środków w danym roku, 

pomimo złożonego wniosku otrzyma refundację w następnym roku. Dodał, że część środków 

jest przez nas zwracanych, jeżeli otrzymujemy je z PFRON oraz pozostałą część zwraca NFZ.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok 

(druk nr 8/XXXI); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że została wprowadzona poprawka 

Zarządu Powiatu w paragrafie 3 ust. 1 pkt 2, litera b). Dodano słowo „w szczególności”,  

po sformułowaniu „realizacja planowanych zadań inwestycyjnych”. 

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do zapisu paragrafu 3 ust. 1, pkt. 2, litera a) 

projektu uchwały – „współudział w standaryzacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie 

w celu poprawy jakości usług medycznych i rozwoju działalności Szpitala Powiatowego  

Sp. z o.o. w Gryfinie” oraz zapisu sprawozdania z prac Zarządu na posiedzenia w dniu  

3 i 10 sierpnia – „po zapoznaniu się z informacją dot. podstawowego zakresu rozbudowy 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedstawioną 

koncepcję i zobowiązał wydział „RI” do wystąpienia do firmy CLIMAMEDIC w celu 

przedstawienia ceny wykonania inwestycji w dwóch wariantach:  

• przedstawionym przez firmę zakresie; 

• z poszerzeniem bryły budynku o dodatkowe moduły, co pozwoli na powiększenie 

powierzchni szpitala. Klatka schodowa oraz winda powinny być doprowadzone do 

poziomu poddasza (starego szpitala) w celu wykonania drogi ewakuacyjnej z tego 

poziomu budynku. Dodatkowo Zarząd zwrócił się o przedstawienie osobnej oferty 

cenowej na wykonanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem dojazdu i placu 

manewrowego dla samochodu straży pożarnej lub objazdu kompleksu budynków”, 

zapytał, czy jest to inicjatywa Zarządu Powiatu czy odbywa się w porozumieniu z Domem 

Lekarskim, bo dotyczy to usprawnienia funkcjonowania budynku, natomiast nie ma mowy  

o izbie przyjęć.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w projekcie uchwały rozbudowa 

szpitala nie została na tym etapie pokazana, jako swoja inwestycja z uwagi na to, że zgodnie  

z zawartymi porozumieniami i przeprowadzonym postępowaniem przetargowym liderem jest 

Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Zapis mówiący o standaryzacji dot. 

inwestycji w szpitalu, jednak na tym etapie przez podniesienie udziałów, tj. wydatkowanie 

konkretnych środków przez powiat na podniesienie udziałów w kapitale tak, żeby Szpital 

mógł realizować tę inwestycję. Stąd inwestycja nie jest wymieniona w paragrafie 3 ust. 1 pkt 

2, litera b), jako szczególne zadanie. Odnosząc się do sierpniowego posiedzenia Zarządu 

Powiatu, Starosta poinformował, że Szpital Powiatowy przy udziale przedstawiciela  

z Powiatu przeprowadzał postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. 

Jednak z uwagi na to, że oferta była znacznie wyższa od spodziewanej i jak gdyby trzecią 

część do inwestycji musi dołożyć Spółka, a generalnie obroty ma jakie ma i generuje zyski 

albo straty. W ostatnim roku miała straty w wysokości 90 000,00 zł. Prezes Spółki przy 
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konsultacji z Domem Lekarskim nie zdecydował się na podpisanie umowy z wykonawcą. 

Powiat w uzgodnieniu informując zarówno Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, ale 

przede wszystkim współudziałowca powiatu uzyskując od niego akceptację postanowił sam 

przeprowadzić rozpoznanie, czy swoiste negocjacje co do innego rozwiązania tak, aby dojść 

przynajmniej do tego minimum, tj. blok operacyjny, izba przyjęć oraz funkcjonale połączenie 

tego budynku już z istniejącym. Dodał, że zwrócono się do firmy, która złożyła w tamtym 

czasie najkorzystniejszą ofertę, ale nie doszło do podpisania umowy. Zwrócono się do firmy, 

o przedstawienie innego wariantu wykonania tego zakresu robót w postaci modułowej  

i odbywa się to bezpłatnie. Firma w okresie lipca-sierpnia przedłożyła ofertę, spotkali się  

z firmą, przedstawili swoje oczekiwania. Oferta została skonsultowana, przesłana do Domu 

Lekarskiego. Nie chcą wybudować czegoś co nie będzie służyło. W związku z czym powstały 

pewne dopytania po złożeniu oferty, na bazie tego firma CLIMAMEDIC 14 września złożyła 

ostateczną ofertę, co do wykonania koncepcji dwuetapowo. Oferta nie zawiera wyposażenia 

sal i będzie musiało to być wynegocjowane, jeżeli dojdą do porozumienia z Domem 

Lekarskim. W dwóch wariantach, ponieważ jeden wariant zakłada jeden blok operacyjny, 

drugi wariant – dwa bloki operacyjne. Jedna oferta mówi o kwocie 5,7 mln zł, druga –  

7,2 mln zł brutto. Dochodzi jeszcze sprawa wyposażenia. Jeżeli stwierdzą, że to jest dla nich 

docelowe rozwiązanie to postawią kropkę nad „i”. Stąd w projekcie uchwały jest zapis dot. 

pomocy w standaryzacji Szpitala, a nie inwestycji prowadzonej przez Powiat, bo musiałyby 

się pokazać środki finansowe. Zostało zwołane zgromadzenie udziałowców, na którym będą 

chcieli przedstawić swoją propozycję - wykonanie zobowiązania finansowego przez Dom 

Lekarski, udział Powiatu proporcjonalny do obecnych udziałów, tak aby nie zmieniać już 

proporcji udziałów. Nie chcąc doprowadzić do pogorszenia kondycji finansowej Spółki 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” i zapewne Powiat udzieli zwrotną pożyczkę. Jeżeli Spółka 

nie spłacałaby pożyczki to zabezpieczeniem będzie wybudowany majątek, jako majątek 

Powiatu, a nie Spółki. Taką propozycję chcą złożyć. W przypadku, gdyby współudziałowiec 

nie przyjął takiego rozwiązania to będą chcieli zdecydować się na to rozwiązanie, o którym 

mówił ewentualnie i po prostu przejmą to jako własną inwestycję, a środków będą dochodzić 

od współudziałowca na drodze sądowej.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o czas realizacji inwestycji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że oferta również zawiera termin  

i wynosi 8 miesięcy. Są to gotowe elementy, grunt jest przygotowywany pod wylanie 

fundamentów. Bloki przygotowywane są w macierzystym zakładzie, stąd taki termin. Powiat 

występował do firmy z prośbą o przedłużenie czasu ważności oferty do 40 dni, ponieważ 

wynosiła 20 dni i był to zbyt krótki okres czasu. W tym momencie trzeba zaangażować 

współudziałowców żeby podjąć ostateczną decyzję. Jeżeli decyzja wymagałaby zmian 

finansowych to na tym etapie trzeba byłoby również zaangażować Radę Powiatu, aby 

wiedzieć, że Rada będzie chciała wyrazić zgodę na podniesienie udziałów. Rozwiązanie jest 

takie, że mają wydzieloną działkę i nowa nieruchomość ma stanąć na części niezabudowanej 

dotychczas nieruchomości, bo też chcą mieć takie rozwiązanie, że to co jest już nasze to jest 

po prostu nasze i nie chcą, aby ktoś w jakimś czasie niepotrzebnie „rękę” położył. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że Dom Lekarski nie zawsze dotrzymywał słowa  

i były problemy. Rozumie, że umowa będzie gwarantowała, że w przypadku nie dotrzymania 

słowa Dom Lekarski, czy Spółka będzie ponosić konsekwencje.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wcześniej zostali poinformowani 

około dwóch miesięcy temu, że jeżeli nie wywiążą się ze swojego zobowiązania będą 
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dochodzi roszczeń na drodze sądowej. Dom Lekarski udzielił odpowiedzi, że dotrzymają 

zapisów umowy dzierżawy, choć na razie są to tylko słowa. Myśli, że wszystko dobrze się 

skończy. 

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do planowanej na 2018 r. inwestycji w zakresie 

budowy tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza, odc. Gryfino 

– Trzcińsko-Zdrój, zapytał czy istnieją już jakieś odcinki tras rowerowych, kiedy planuje się 

zakończenie oraz czy w finansowaniu tej wspaniałej wizji uczestniczą podmioty zewnętrzne – 

marszałek, wojewoda, rząd itp. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pojawiające się w projekcie 

uchwały zadanie nie jest czymś nowym. Rada Powiatu wyrażała zgodę na podpisanie 

porozumienia i przystąpienia do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski, 

ponieważ on jest liderem. Powiat w tym projekcie ma udział kosztów własnych w postaci  

7,5 % w trasach, które będą biegły wzdłuż dróg powiatowych. Udział Marszałka również 

wynosi 7,5 %. Osobne porozumienia Urząd Marszałkowski ma zawarte z gminami. Powiat 

przedmiotowe porozumienie będzie realizował w latach 2017-2018. Dwuletni udział Powiatu 

w tym zadaniu, jeżeli nie będzie robót dodatkowych wynosi 85 000,00 zł. W tej chwili 

wykonywany jest fragment tego odcinka, ale w ramach programu RPO - jest to dalsza część 

wzdłuż drogi Gryfino-Linie i jest ona robiona równolegle przy inwestycji przy ul. Armii 

Krajowej w Gryfinie.  

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do planowanej na 2018 r. inwestycji w zakresie 

kontynuacji utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej oraz zabezpieczenia wkładu 

powiatowego do uruchomienia zakładu, zapytał jakie są zamierzenia Zarządu w tym zakresie 

oraz czy została już wybrana konkretna ścieżka. Dodał, że podczas ostatniego spotkania  

w pewnym momencie miał wrażenie, że osoba wykładająca straszyła Powiat przed wejściem  

w to przedsięwzięcie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ścieżka nie została wybrana.  

Bez straszenia sam się boi, ponieważ jest to bardzo poważne przedsięwzięcie i to nie chodzi  

o inwestycję, która kosztuje 6 mln zł. O wiele trudniejszą sprawą jest utworzenie Zakładu, 

który będzie działał na rynku. Osoby w nim pracujący będą procować w oparciu o kodeks 

pracy, a wiemy do jakiej grupy ta oferta jest kierowana. Chodzi o to, aby w przyszłości ZAZ 

nie zrujnował Powiatu. Linia nie została wybrana, natomiast bez względu na to, jaką ścieżkę 

obierze Powiat, czy jako jednostka powiatowa, czy spółdzielnia, czy zakład budżetowy. Jeżeli 

nawet zostanie wybrana druga forma – utworzenie spółdzielni to trzeba będzie mieć udziały. 

Z tego względu to zadanie zostało zapisane w kierunkach polityki budżetowej  

do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. Najważniejsze jest to, że wiedząc 

że chcą uruchomić ten zakład w grudniu muszą mieć na początku tzw. kapitał założycielski 

po to, aby opłacić pierwsze miesiące funkcjonowania bez względu na przyjętą formę. Planują 

zabezpieczyć 500 000,00 zł, ale jest to również pokazanie, że może się zdarzyć, iż Powiat ze 

swojego budżetu do tego zakładu będzie dopłacać. Starosta dodał, że na rynku pracy jest gro 

osób, którym trzeba pomóc.  

 

Przewodniczący Paweł Sławiński odnosząc się do planowanej na 2018 r. inwestycji  

w zakresie przebudowy przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka, zapytał czy zostały już 

podjęte jakieś działania. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w sobotę firma w ramach 

bieżącego utrzymania dróg zabezpieczyła przepust, które polegało na utwardzeniu skarpy. 

Jednak jak wynikało z prac Zarządu trzeba było odstąpić od wyłonienia Wykonawcy, 

ponieważ została złożona tylko jedna oferta i była ona o 200 000,00 zł wyższa od tej, którą 

planowano przeznaczyć. Powiat nie ma takich środków oraz Zarząd nie miał odniesienia,  

co do innej oferty, a może jest to taki czas kiedy już taniej nie będzie. Przepust nie jest 

zaliczony do kategorii mostu, są to rury w jednej z głównych dróg powiatowych,  

a każda rura jest o średnicy 1,4 m, co pokazuje skalę tego przepustu. Wymaga on demontażu  

i ponownego postawienia. Roboty na ten moment są wystarczające i nie powinno się za wiele 

dziać, aczkolwiek odcinek drogi będzie najprawdopodobniej wyłączony. W czwartek zostanie 

podjęta ostateczna decyzja w tym zakresie. 

 

Przewodniczący Paweł Sławiński odnosząc się do planowanej na 2018 r. inwestycji  

w zakresie przebudowy boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, zapytał czy chodzi o boisko asfaltowe. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest możliwość złożenia  

do Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosku na poprawę  

infrastruktury sportowej w placówkach edukacyjnych. Powiat jednocześnie wykonuje remont 

sali gimnastycznej i został złożony wniosek na sprzęt sportowy do sali. Asfaltowe boisko 

sportowe będzie przedmiotem prac w kolejnym roku. Mają na to projekt i chcą je 

przebudować.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt wraz z poprawką. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 9/XXXI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2017 r. po stronie 

dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem i załącznikami do niniejszego projektu 

uchwały.  

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do załącznika nr 5 projektu uchwały zapytał  

czy w kwocie dotacji w wysokości 140 100,00 zł na zadania w zakresie ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami została uwzględniona już dotacja udzielana Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała twierdząco i dodała, że zmiana była 

dokonywana uchwałą Zarządu Powiatu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest 

uchwalana przez Radę Powiatu, natomiast kompetencje do dokonywania zmian w WPF  

ma również Zarząd Powiatu.   

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017–2039 (druk nr 10/XXXI); 
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Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w załączniku nr 1 projektu uchwały 

dochodzi do zmian wielkości liczbowych w związku z projektem uchwały budżetowej  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. Natomiast w załączniku nr 3 wprowadzono 

następujące zmiany: 

a) zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań  

o 5 871,57 zł na zadaniu bieżącym pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” 

(pozycja 1.1.1.6); 

b) przesunięcie limitu wydatków z 2017 r. na 2018 r. wraz ze zmniejszeniem jego wielkości  

o 1 476,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o 1 476,00 zł - zadanie inwestycyjne 

pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”: zmiana pozycji zadania z 1.3.2.6 (wydatki  

na programy, projekty pozostałe) na pozycję 1.1.2.7 (wydatki na programy, projekty lub 

zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

c) dodanie nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego (pozycja 1.1.2.8) pn. „Poprawa 

dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi 

powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój – Warnice”, 

d) dodanie nowego zadania wieloletniego inwestycyjnego (pozycja 1.1.2.9) pn. „Budowa tras 

rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - 

Trzcińsko-Zdrój”, 

e) zwiększenie łącznych nakładów o 91 757,48 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 

2017 o 1 455,60 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o 950 000,00 zł - zadanie 

inwestycyjne pn. „Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego  

na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział  

w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie” (pozycja 1.3.2.1). 

  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał czy Zarząd Powiatu na bieżąco otrzymuje informacje  

o działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, ponieważ radny nie rozumie 

częstej zmiany dyrektora w tej jednostce. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie podziela zdania, że coś złego 

dzieje się w jednostce. Ludzie mają prawo wybierać swoją drogę życiową, bez względu na to 

jaką funkcję pełnią. Na tę chwilę Zarząd Powiatu może wyrazić ubolewanie, że Pani Agata 

Miłek złożyła rezygnację i spróbowała nowej ścieżki kariery. Pani Agacie towarzyszyły duże 

dylematy związane z odejściem, a Dom przez ostatnie dwa lata poczynił dalekie postępy. 

Starosta dodał, że informacje Zarząd otrzymuje na bieżąco jak również go kontroluje.  

Na stanowisko dyrektora odbył się konkurs, w wyniku którego dyrektorem została Pani Julia 

Porwit. Zarząd dosyć długo się wahał, ponieważ jest zawsze problem kiedy kandydat na 

dyrektora rekrutuje się ze środowiska, ponieważ trzeba jeszcze bardziej oddzielać koleżeńskie 

zachowania, które narosły przez lata. Pani Julia Porwit spełniała wszystkie wymogi, dobrze 

wypadła na spotkaniu, środowisko również wyraziło taką opinię. Dodał, że została podpisana 

z Panią Julią Porwit umową o pracę na czas określony – 9 miesięczny z jasną informacją,  

że jak Pani dyrektor się wykaże to umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Odnosząc 

się do otrzymywania na bieżąco informacji w zakresie działalności jednostki, Starosta 

poinformował, że prace są nadzorowane przez składane przez dyrektora sprawozdania  

z wykonywania planu finansowego. Ponadto tak jak każdy inny kierownik jednostki  

w momencie zmiany planu finansowego musi się zwracać do Zarządu o wyrażenie zgody. 
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Obecnie dyrektor jest w trakcie przygotowywania się do przetargu, gdyż kończy się umowa  

z wykonawcą na dostarczanie wyżywienia. Są w stałym kontakcie i na bieżąco.   

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał czy są prowadzone rozmowy z Gminą Gryfino,  

aby poprawić stan drogi prowadzącej do DPS w Nowym Czarnowie i czy będą remontowane 

budynki, które na chwilę obecną „straszą” w tej okolicy.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Gmina ma plany, co do tych 

budynków, mają powstać tam mieszkania socjalne i jest to dosyć mocno zaawansowane.  

Tak jak przekazywał burmistrz bądź jego zastępca proces ma się rozpocząć od przyszłego 

roku. Uważa, że w ślad za tym pójdzie poprawa dróg gminnych.  

 

Przewodniczący Paweł Sławiński powiedział, że dwie gminy podjęły uchwały opowiadające 

się za tym aby nocną i świąteczną opiekę w Chojnie przejął Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

Podobno do Gminy Chojna wpłynęła odpowiedź z NFZ, czy coś wiadomo w tym temacie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wie iż taka odpowiedź wpłynęła, 

natomiast nie otrzymał jej oficjalnie. Uchwałę w tym zakresie podjęły już trzy Gminy: 

Chojna, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój. Do NFZ wysłali swoje stanowisko łącznie z uchwałami 

oraz z artkułem pt. „List otwarty do mieszkańców Gminy Dębno” z miesięcznika 

informacyjnego – Pomyśle, Dębno, Mieszkowice, Boleszkowice - w sprawie finansowania 

szpitala w Dębnie. Jeżeli nawet teraz Powiat nie otrzyma nocnej i świątecznej opieki  

to NFZ prędzej czy później dojdzie do wniosku, że mieszkańcom należą się godne warunki,  

 a nie np. mały pokoik na pogotowiu.  

 

 

Na tym zakończono  posiedzenie o godz. 15:10. 

  

 

Protokół sporządziła:  
 
Magdalena Romankiewicz 

 

  

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 

 


