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PROTOKÓŁ NR 44/18 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 
z dnia 30 lipca 2018 r. 

  
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 i trwało do 14:50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności- 
zał. nr 1), oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Janina Niwa, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka a także zaproszeni naczelnicy. Posiedzenie otworzył, 
stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Paweł Sławiński. Głównym 
tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2  
Porządek obrad 44. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej, stanowi zał. nr 2.  
 
Ad. 3 
Protokół nr 43/18 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 16 lipca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XLII); 
 

- brak pytań; 
 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego Tomasza Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie  
(druk nr 2/XLII); 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jak wynika z materiałów sesyjnych, 
które radni otrzymali oraz z wykazu pism, Wojewoda Zachodniopomorski zwrócił się  
z pismem do Przewodniczącego Rady Powiatu o podjęcie przez Radę Powiatu w terminie  
30 dni od dnia otrzymania pisma uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu 
Tomasza Siergieja. Jeżeli Rada nie podejmie odpowiednich działań to Wojewoda rozpocznie 
procedurę odwołania radnego z funkcji członka zarządu. Radny Tomasz Siergiej nie chcąc 
komplikować sprawy złożył stosowną rezygnację. Do rezygnacji załączył postanowienie 
prokuratury dotyczące wójta z jednej z gmin w podobnej sprawie. Starosta dodał, że inaczej 
patrzy się na organ wykonawczy jednoosobowy, a inaczej na organ, który jest kolegialny. 
Omawiany projekt uchwały został przedłożony z uwagi na szacunek zarówno do Wojewody 
jak i Radnego Tomasz Siergieja. Nieprzyjęcie uchwały mimo wszystko skutkuje 
wygaśnięciem członkowska w Zarządzie Powiatu. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska do przedmiotowego projektu uchwały 
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III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia  
26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018. (Druk nr 4/XLII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Zarządzania Drogami 

Marzena Wieczorek 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zadanie jest realizowane w drodze 
porozumienia zawartego z Województwem Zachodniopomorskim. Powiat wspomaga 
Województwo w wykonywaniu ścieszki rowerowej, w tym przypadku dotyczy to ulicy Armii 
Krajowej w Gryfinie, gdzie Powiat wykonał jej część, a dalszy odcinek ścieżki buduje 
Województwo. Na początkowym etapie realizacji inwestycji wysokość dotacji Powiatu 
określona została na 7,5 % z 15 %, resztę środków dołożyła Unia Europejska. Dodał,  
że wystąpiły roboty dodatkowe związane z koniecznością wykonania wymiany gruntu  
i powstała konieczność zwiększenia udziału Powiatu. Kwota zwiększenia wynosi  
120 000,00 zł z czego Powiat ma do zapłaty 7,5 % czyli 16 000,00 zł. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy budowa ścieszki rowerowej dotyczy odcinka biegnącego 
przez dawne tory w kierunku Bani. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XLII);  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Skarbnik Powiatu Janina Niwa 
wystąpiła o rozwiązanie stosunku pracy w celu ustalenia wysokości emerytury, ponieważ 
prawa emerytalne nabyła już w ubiegłym roku. W związku z tym, że Skarbnik jest osobą 
publiczną sprawy pracownicze dokonywane są oficjalnie. Zgodnie z procedurą Skarbnik jest 
odwoływana lub powoływana na wniosek starosty. Dlatego potrzebna jest podjęcia 
przedmiotowego projektu uchwały. Starosta dodał, że chcą umożliwić Pani Skarbnik 
możliwość odejścia na emeryturę. Następnie poinformował, że na kolejnej sesji, która 
odbędzie się we wrześniu będzie wnioskował o powołaniu Pani Janiny Niwy na Skarbnika. 
Dodał, że co cztery lata odbywa się kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Dla Powiatu Gryfińskiego przypada ona w roku wyborczym i została już zapowiedziana.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że rozwiązanie stosunku pracy następuje z dniem  
21.09.2018 r., a do rozpoczęcia nowej kadencji pozostają dwa miesiące. Zapytał, czy  
w związku z tym Starosta planuje powołać na ten okres czasu inną osobę na stanowisko 
skarbnika, czy obowiązki te będzie mogła pełnić Pani Janina Niwa.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak jak jest wskazane w uchwale  
z dniem 21.09.2018 r. Pani Janina Niwa przestaje być pracownikiem starostwa. Do czasu 
powołania Pani Janiny Niwy obowiązki przejmie Zastępca Skarbnika. Będzie to okres do 
tygodnia czasu. Starosta dodał, że tak jak wskazał wcześniej na wrześniowej sesji Pani Janina 
Niwa ponownie zostanie powołana na dotychczasowe stanowisko.    

 



3 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 6/XLII); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował, że Rada Powiatu na poprzedniej sesji 
nie znalazła podstaw do zmiany wynagrodzenia i nadal podtrzymuje swoje zdanie w tej 
kwestii. Wojewoda rozesłał pisma według rozdzielnika do wszystkich jednostek wskazując, 
że niezastosowanie się do obecnych wymogów grozi dyscypliną finansów publicznych.  
W związku z tym przygotowany został projekt uchwały. W § 2 pkt. 2 projektu uchwały 
wskazane zostało, że wykonanie uchwały nastąpi z zachowaniem okresu wypowiedzenia,  
a więc obecne wynagrodzenie powinno obowiązywać do końca tejże kadencji. Rada bądź 
zainteresowany musi posiadać dokument, z którym gdyby uchwała została uchylona przez 
Wojewodę mógłby odwołać się do stosownych instytucji tj. sądu administracyjnego bądź 
sądu pracy. Starosta poinformował, że wystąpił do kard oraz komórki finansowej aby do 
czasu rozstrzygnięcia danej kwestii jego wynagrodzenie było wypłacane w niższej wysokości. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy dany projekt uchwały różni się od uchwały, która była 
opiniowana na poprzedniej sesji.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ów projekt różni się 
uzasadnieniem, które zostało rozszerzone. Mianowicie chodzi tu o przykład wynagrodzenia 
posłów i senatorów. Ich zarobki zostały obniżone ustawą z dnia 10 maja 2018 r., która została 
opublikowana 9 lipca 2018 r. czyli dwa miesiące później, a jej zapis brzmi następująco 
„ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia”. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej  

z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 7/XLII); 

 
Od tego momentu w posiedzenie uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

 i Turystki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu uchwaliła regulamin  
w sprawie określania zasad udzielania dotacji. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek, który 
składa się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok budżetowy, w którym dotacja jest 
udzielana. Uchwalając budżet wskazuje się, które podmioty mogą otrzymać dotację. 
Natomiast zdarzają się wyjątki kiedy dotacja udzielana jest poza regulaminem, czyli naborem 
na wnioski. Taki przypadek zdarzył się w ubiegłym roku kiedy została udzielona dotacja  
w kwocie 30 000,00 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie  
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych. Złożony 
obecnie wniosek dotyczy dotacji na remont drewnianej, wewnętrznej konstrukcji wieży oraz 
remont elewacji zachodniej kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha w Mirowie gm. Moryń. 
Parafia głównie znaczną środków dotacji otrzymała z ministerstwa. O brakującą kwotę do 
zamknięcia finansowego zwrócili się do Powiatu. Starosta dodał, że kościół znajduje się przy 
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drodze powiatowej tj. droga powiatowa Mirowo – Godków wieś – Godków Osiedle, a więc 
należy umożliwić skorzystanie z dotacji ministerialnej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego 

programu opieki nad zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 2018 -2021 (druk  
nr 8/XLII); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że przedmiotem programu jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego 
Powiatu Gryfińskiego. Jego celem jest opracowanie i określenie głównych zadań w kierunku 
działań. Program został opracowany na podstawie przepisów ustawy o ochronie nad 
zabytkami oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Program został 
zweryfikowany w zakresie potencjału dziedzictwa kulturowego, dofinansowania oraz został 
dostosowany do realiów opieki nad zabytkami. Program uzyskał pozytywną opinię 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest on sporządzany przez Zarząd Powiatu  
a przyjmuje Rada Powiatu. Jest to program obejmujący okres czterech lat.  
Po dwóch latach jego realizacji Zarząd Powiatu będzie przedstawiał Radzie Powiatu 
sprawozdanie z wykonania programu. Stanowi on dokument uzupełniający dotychczas 
przyjętego aktu prawa miejscowego tj. uchwały obowiązującej od 2011 r. dotyczącej 
dotowania prac remontowych przy zabytkach. Wskazane w programie działania są kierowane 
na poprawę zabytków, ich renowację oraz na zwiększenie ich dostępności zarówno dla 
mieszkańców jak i turystów. Odnosząc się do wdrażania programu zakłada się, że w kolejnym 
roku w budżecie powiatu zostaną zabezpieczone środki na ustawianie drogowskazów do 
zabytków kultury. Realizatorem będzie Wydział Zarządzania Drogami, natomiast ze strony  
Wydziału „EK” zostaną zabezpieczone środki na znaki informacyjne na zabytkach. W trakcie 
realizacji programu będą zbierać informacje zarówno od wydziałów oraz gmin i wówczas 
informacja będzie przekazywana Radzie Powiatu.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że w Gryfinie brakuje muzeum regionalnego. Może i nie 
jest to sprawa powiatu, ale warto byłoby wyjść z taką inicjatywą, takim pomysłem  
w porozumieniu z samorządem gryfińskim. Następnie o zdanie zapytał Starostę Gryfińskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że co do samej idei, jak gdyby mocnego 
angażowania się ma dylemat ze względu na to, że Powiat sam w sobie jest tworem 
administracyjnym. Gminy walczą o tożsamość, a przykładem może być Gmina Stare 
Czarnowo. Kiedy dochodziło do „bliskich” rozmów na temat wpłynięcia Starego Czarnowa 
do Szczecina mieszkańcy gminy stanęli w kontrze przeciwko tamtejszemu wójtowi i wówczas 
wójt wycofał się. Pomimo, że próbują się przebić z tą ideą jednak każda społeczność myśli 
swoją tożsamością i mogłoby dojść do powstania nie jednego a dwóch muzeów. Jest tam silne 
środowisko i także mówią o muzeum powiatowym, regionalnym mianowicie chodzi  
o Chojnę. Starosta dodał, że z tego tytułu nie byłoby możliwe usatysfakcjonowanie 
wszystkich, stworzyć przynajmniej na obecną chwilę jedno wspólne muzeum powiatowe.  
Z inicjatywą musiałyby wyjść gminy, a powiat powinien być jednostka pomocniczą.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystki Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XLII); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ustawodawca zmienił pewne 
przepisy. Zmiany dotyczą m.in wskazania, że oprócz obowiązkowo powoływanej Komisji 
Rewizyjnej będzie należało powołać również Komisję Skarg, Wniosków i Petycji . Do końca 
bieżącej kadencji będziemy pracować na obecnym statucie. Natomiast nowa rada musi jak 
gdyby ruszyć z miejsca, mając możliwość w ciągu pierwszej bądź drugiej sesji zmienić 
pewne kwestie. Jednakże niektóre sprawy muszą być ustalone jak np. Powołanie 
wymienionych dwóch komisji, które są ustawowo konieczne. Będzie miało to wpływ na to, 
czy w późniejszym czasie powstaną inne komisje, ponieważ Rada Powiatu teoretycznie może 
funkcjonować w dwóch komisjach. Statut Powiatu wejdzie w życie od nowej kadencji,  
z uwagi na to, że przedstawione powyżej zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym będą 
również obowiązywać od nowej kadencji. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

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

na 2018 rok (druk nr 10/XLII);  
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że najważniejsze zmiany objęte projektem 
uchwały to przede wszystkim wprowadzenie po stronie dochodowej kwoty wynikającej  
ze zwrotu podatku VAT w wysokości 794 067,00 zł. Środki te przeznacza się głównie na 
dotacje na pierwsze wyposażenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej  
w wysokości 260 00,00 zł, jak również 50 000,00 zł. dla zakładu budżetowego w związku  
z zapisem w uchwale o utworzeniu ZAZ w zakresie rozliczenia środków z tytułu podatku  
od towarów i usług. Mianowicie w przypadku uzyskiwania zwrotu VAT przez zakład 
wynikającej z deklaracji cząstkowej zwrot może być dokonany albo ze środków budżetu albo 
ze środków, które zwróci urząd skarbowy. Zatem na ten okres do końca roku planuje się 
zarezerwować kwotę w budżecie w wysokości 50 000,00 zł. Oczywiście wykonanie to będzie, 
jeżeli nastąpią takie sytuacje, a raczej wystąpią. Ponadto w projekcie uchwały budżetowej 
zmniejsza się po stronie dochodowej planowaną na etapie uchwalenia budżetu refundację  
z tytułu poniesionych kosztów w roku ubiegłym na zadanie „Poprawa dostępności obszarów 
wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-
Zdrój – Białęgi” o 58 346,00 zł. Wynika to z rozliczeń końcowych projektu z Programu 
Obszarów Wiejskich. Jednocześnie, jeśli chodzi o jednostki powiatowe, to ZSP w Gryfinie 
wnioskował o wprowadzenie do dochodów i przeznaczenia środków na wydatki w kwocie  
4 905,70 zł z tytułu kosztów obsługi projektu „Kreatywni, na co dzień” prowadzonego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020. Natomiast ZSP Nr 2 w Gryfinie wnosił o zwiększenie dochodów z tytułu 
środków, jakie uzyskał z rozliczenia z wykonawcą ZAZ z tytułu użyczenia za media  
w kwocie 16 267,30 zł. Zwiększa się dochody z przeznaczeniem na wydatki dla zespołu. 
Jednocześnie ZSP w Chojnie wnosił o zmniejszenie po stronie wydatkowej projektu  
pn. „Struggle Against Violent Extremism", którego koordynatorem jest Konya II Men Turcja 
o kwotę 35 000,00 zł, z tytułu zaangażowanych środków własnych z racji tego, że ZSP  
w Chojnie przewiduje z wysokim prawdopodobieństwem, że aktualnie zaplanowana kwota 
wydatków na ten projekt oczywiście przy współudziale strony Tureckiej nie dojdzie  
do skutku. Pozycja wydatkowa w tym projekcie będzie mniejsza i jest to uzależnione  
od środków, jakie przekaże Turcja. Zatem, aby nie zamrażać tych środków zmniejsza się  
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kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków przy Wydziale „EK”, 
ewentualnie na wydatki przeznaczone na zadania oświatowe dla dwóch zespołów szkół 
ponadgimnazjalnych, gdyby wystąpiły jakieś perturbacje to środki te miałyby charakter 
rezerwowy. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, kto wydaje i na co środki w odniesieniu do Extremism. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to program Erasmus bądź 
Agencji Bezpieczeństwa czyli bezpośrednio z Unii. Są partnerzy tego projektu. Partnerem 
danego projektu jest m.in. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jest to agenda 
Turecka, która skupia w sobie Szkoły Tureckiej z rejonu miasta Konya. W projekcie 
uczestniczą również Węgrzy i Maltańczycy. Jest on realizowany od dwóch lat. Polega na 
wymianie młodzieży i nauczycieli. Liderem projektu jest Turcja, która otrzymuje środki  
z Unii. Starosta dodał, że odbyło się spotkanie w Chojnie, która była organizatorem spotkania, 
a środki Turcy. Ze względu na fakt, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie nie 
może działać samodzielnie przepływa to przez budżet powiatu. Z realizacji programu 
przygotowywane są sprawozdania zarówno do nas jak i do instytucji przekazującej środki.  
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że od strony finansowania na ten rok zgodnie  
z harmonogramem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zaplanował wydatki na 
ponad 85 000,00 zł. Zatem zaangażowane zostały środki własne powiatu. Zasadą jest, że 
strona Turecka wartość tą powinna przekazać. W tym roku na poczet naszych wydatków 
strona Turecka przekazała ponad 33 000,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone na poprzedniej 
sesji. Po rozeznaniu przez szkołę wnioskuje ona, że należy zmniejszyć te 35 000,00 zł aby nie 
„zamrażać” środków, ponieważ strona Turecka nie przekaże takiej sumy. Zmiany następują 
na podstawie aneksów zmieniających warunki umowy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na 
lata 2018-2039 (druk nr 11/XLII);  
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że wszystkie zmiany, które są przedstawione 
w uzasadnieniu do tej uchwały wynikają ze zmian, które zostały zaprezentowane w uchwale 
w sprawie zmiany budżetu. Są m.in. związane z projektem „Przeciwdziałanie ekstremizmom” 
czy z projektem „Kreatywni na co dzień”. Przedmiotem zmian budżetu było również 
przesunięcie środków w ramach wydatków majątkowych z dwóch zadań na rzecz utworzenia 
nowego zadania tj. przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie. 
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że wszystkie zmiany w budżecie muszą w tym 
programie być udokumentowane.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
. 

 
Ad. 5  Sprawy różne, informacje i wnioski. 
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Radny Zdzisław Malik powiedział, że w punkcie tym chce poruszyć dwie kwestie. Pierwszą 
jest sprawa przygotowania materiału dotyczącego podsumowania prac Rady Powiatu  
i Zarządu Powiatu z czterech lat. Jak wiadomo są sukcesy i porażki, ale dobrze byłoby 
przygotować materiał, który zaakceptowaliby wszyscy  radni. Chodzi o pokazanie jaki ogrom 
pracy został wykonany, wskazać jaki budżet był na początku, a jaki jest teraz. Miałoby to 
stanowić podsumowanie i zakończenie czterech lat pracy. Następnie zapytał czy jest to 
możliwe.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że posiadane jest doświadczenie w tej 
kwestii i takowy materiał był przygotowywany. Był również wysyłany do mieszkańców.  
W materiale wskazane były również osoby biorące w tym udział. Starosta dodał iż myśli że  
i teraz pójdzie tym tokiem. Jeśli materiał będzie przygotowany to zostanie pokazany.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że drugą sprawą, którą chce poruszyć jest sprawa 
związana ze szpitalem. Wskazał na punkt znajdujący się na str. 7 sprawozdania z prac 
Zarządu Powiatu. Zapytał czy nastąpiły zmiany w wynagrodzeniu Prezesa Szpitala czy 
członkowie Zarządu dostali jakąś podwyżkę. 
 
Starosta Wojciech Konarski odpowiedział, że każdorazowo kiedy odbywa się 
Zgromadzenie Wspólników opiniowane są materiały, ewentualnie sugeruje się Zarządowi 
Spółki jak uchwały powinny być. Dotychczas było uregulowane w spółce, że to wspólnicy 
ustalali pewne rzeczy jednakże zgodnie z przepisami musi to robić Rada Nadzorcza.  
W związku z tym w wypisanych tematach zostały przygotowane konkretne rozwiązania 
finansowe, czyli wynagrodzenie dla Prezesa Spółki, które nie uległo zmianie. Zmiana miała 
polegać na tym, że kwestie te miały zostać przeniesione do decyzji Rady Nadzorczej jednakże 
doszli do wniosku, że dokumenty w swojej treści powodują pewne rozwiązania, które zostały 
ustalone wcześniej, a nie zostały wprost przeniesione do nowych rozwiązań.  
W związku z tym pomimo przygotowania tych dokumentów ostatecznie zostały wzniesione 
 i nie weszły w porządek obrad. Reasumując wynagrodzenie Prezesa Szpitala zostało bez 
zmian, chodziło w nim o tzw. składnik premiowy.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że ma pytanie odnośnie punktu znajdującego się na 3 str. 
Sprawozdania Przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu, który brzmi: Zarząd zapoznał się  
z pismem Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. dot. bieżącego stanu 
finansów Szpitala. Następnie zapytał, czy oznacza to, że na obecną chwilę nie jest dobrze. 
 
Starosta Wojciech Konarski odpowiedział, że Prezes Szpitala Powiatowego w Gryfinie Pan 
Grzegorz Bogdanowicz został zaproszony na posiedzenie Zarządu Powiatu, aby zreferował 
dwa tematy. Na posiedzeniu nie był poruszony temat bieżącego wyniku finansowego samej 
spółki. Omówiona została realizacja kontraktu, czyli jak jest on realizowany, jak wpłynął na 
finanse szpitala. Pan Prezes Grzegorz Bogdanowicz przedstawił roszczenia płacowe od 
dwóch grup, chodzi tu o wynagrodzenia za dyżury dla lekarzy, ale również sprawy 
pielęgniarskie. Drugim tematem były sprawy kadrowe, jest tam wiele rozwiązań i widać, że 
Pan Prezes stara się na tym czuwać oraz ma różne plany. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, jak wyglądają rozmowy komisji przetargowej na temat 
rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  
 
Starosta Wojciech Konarski powiedział, że życie pokazuje, że można wysoko stawiać 
poprzeczkę jednak nie wszystko się udaję. Starota dodał iż uważa, że w dziedzinie zdrowia 
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dużo zostało zrobione chociażby patrząc przez pryzmat „białej plamy” jaką była Chojna. 
Poprawiona została tam baza oraz został rozszerzony zakres usług. W Gryfinie na początku 
kadencji powstał Zakład Opiekuńczo Leczniczy a także Odział Medycyny Paliatywnej. 
Obecnie szpital wygrał konkurs na utworzenie stanowiska specjalista psychiatra. Starosta 
powiedział, że wracając do głównego pytania na obecną chwilę sprawa rozbudowy zostaje na 
etapie rozstrzygnięcia i ma nadzieję na pozytywny wynik. Kwota inwestycji jest niebagatelna, 
oraz jest jeden oferent. Komisja wizytowała obecne budowy, które są prowadzone przez tego 
inwestora. Inwestor wystąpił z prośbą o przedłużenie czasu na uzupełnienie dokumentów do 
końca miesiąca, czyli do końca lipca. Ponieważ kwota przeznaczona na inwestycje jest 
niebagatelna, a ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” jest tak skonstruowana, że główny 
wykonawca może wykazywać podwykonawców to my jako zleceniodawca sprawdzamy także 
tych podwykonawców. W chwili obecnej komisja ma problem z jednym z dokumentów 
podwykonawców dotyczącym potwierdzenia swojego doświadczenia. Przedłużenie czasu 
wykonawca uzasadnił okresem urlopowym.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że podwykonawcy to jedna sprawa, a materiały to druga. 
Zapytał czy istnieje wpływ na kwestię materiałów z jakich będą korzystać żeby nie były one 
najgorsze. 
 
Starosta Wojciech Konarski powiedział, że ta kwestia będzie ustalana na etapie doboru 
materiałów. Następnie dodał, że nie można popełnić błędu i czasami lepiej zrobić kolejny 
przetarg gdyby się okazało, że coś jest niepoprawne.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy do końca kadencji zaplanowane są jakieś spotkania 
sportowe bądź spotkania dla dzieci. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zachęcono szkoły do wskazania 
planowanych realizacji zadań oraz wskazano by zawierały programy dla młodzieży.  
W program włączyły się dwie szkoły tj. Zespół Szkol Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz 
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Powiat przekaże pewne środki na 
pokrycie kosztów związanych z realizacją imprez. Starosta dodał,  że ze strony Powiatu nie są 
planowane żadne imprezy. Dofinansowany jest także Narodowy Bieg 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Przygotowują się do Święta „11 Listopada” m.in. statuetka 
bociana będzie zawierała wskazanie 100-lecia. O dofinansowanie wystąpiło również 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Gryfińskiej w związku z organizacją koncertu poświęconego 
pieśniom patriotycznym, na które ze strony powiatu została wyrażona zgoda.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w sprawach różnych chce poruszyć 
jeszcze jeden temat. Mianowicie chodzi o uzupełnienie składu Zarządu Powiatu. Starosta 
poinformował, że na członka Zarządu Powiatu będzie rekomendował Pana Romana Rataja, 
który pełnił kiedyś funkcje członka zarządu.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał ile sesji przewidzianych jest do końca kadencji. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że oprócz sesji sierpniowej  
planowana jest sesja wrześniowa i październikowa będąca podsumowaniem kadencji.   
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że rząd przeznacza pewną sumę na drogi gminne  
i powiatowe związane z rolnictwem. Następnie zapytał, czy Zarząd Powiatu bądź Starosta 
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może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dla powiatu pewnej kwoty z przeznaczeniem na 
takie drogi.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że procedury naboru w tej kwestii 
zostały zakończone, jednakże taki wniosek został złożony. Starosta dodał, że uczestniczył  
w spotkaniu u Wojewody i apelował o pewne rzeczy aczkolwiek niespełnione zostały kryteria 
określone przez Wojewodę. Głównym kryterium było składanie wniosków przez jednostki, 
które nie korzystały dotychczas z przyznania środków.  
 
 
 
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:50. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Aneta Stachów 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                          Paweł Sławiński 
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