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     PROTOKÓŁ nr VIII/15 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 25 czerwca 2015 r. 

 

VIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 25 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 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:   

   

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał Starostę Gryfińskiego Wojciecha 

Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu w Gryfinie, zebranych 

gości, a wśród nich przedstawicieli inspektoratów i służb powiatowych instytucji,  

w szczególności Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego.  

Na protokolantów powołał Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. Następnie 

przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag (porządek obrad stanowi  

zał. nr 3). 

 

Protokół nr VII/15 z dnia 28.05.2015 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

Na posiedzenie przyszedł radny Tomasz Mirakowski (16+1=17). 

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (17+1=18). 

 

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr/VIII).    
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym, Zarząd 

odbył 6 posiedzeń: 21, 28 maja, 3, 11, 18 i 25 czerwca 2015 r. Radni otrzymali sprawozdanie 

z części posiedzeń, a na bieżąco informowani byli o porządkach obrad. Z pracą Zarządu 
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Powiatu, od porządków obrad po protokoły z posiedzeń, można zapoznać się na stronach 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Zarząd zaopiniował arkusze organizacyjne 

szkół. Jest to ważny dokument, który wpływa na plany finansowe i organizację roku 

szkolnego oraz na budżet powiatu. Jak już wiadomo zapewne we wrześniu konieczne będzie 

dokonanie zwiększenia planów finansowych szkół. Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie 

pn. „Budowa windy osobowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie”, zaraz po zakończeniu roku szkolnego do budynku wejdą wykonawcy. Jednakże 

będzie trochę utrudnień, ponieważ okres realizacji prac to cztery miesiące. Po zakończeniu 

inwestycji z całą pewnością szkoła stanie się bardziej dostępna. Koszt wykonania windy 

wynosi 370 000 zł. W dniu 10 czerwca br. Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler wziął udział  

w konferencji pt. „Najlepsze kadry dla nowoczesnej gospodarki - biznes dla edukacji, 

edukacja dla biznesu" w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Konferencja poświęcona była 

przygotowaniu kadr dla przemysłu i zakładów powstających na terenie Polski. Chciałby to 

przenieść na grunt i potrzeby powiatu. Zostanie zorganizowane spotkanie dwóch 

zawodowych szkół z przedsiębiorcami z terenu powiatu gryfińskiego oraz przedstawicielami 

Powiatowego Urząd Pracy w Gryfinie, przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 

Strefa Ekonomicznej, w celu wypracowania wspólnych potrzeb i możliwości przygotowania 

się jeszcze w nadchodzącym roku szkolnym do kształcenia młodzieży pod potrzeby 

pracodawców. Należy w tym zakresie podejmować próby i intensyfikować działania. 

Chciałby podziękować obecnemu na sali panu redaktorowi Rafałowi Remontowi, który 

włączył się w pośrednictwo pomiędzy ZSP Nr 2 w Gryfinie, a przedsiębiorcą działającym  

w Goleniowskiej Strefie. Może dzięki temu część uczniów tej szkoły będzie kształciła się na 

kierunku lakiernik na potrzeby firmy produkującej nowoczesne jachty znane na całym 

świecie. Również w tym okresie zostały zorganizowane wspólnie z burmistrzami gmin  

z terenu powiatu dwa spotkania dotyczące podjęcia inicjatywy powstania stowarzyszenia, 

stanowiącego formę porozumienia między samorządami, przedsiębiorcami  

i stowarzyszeniami działającymi w szeroko rozumianej turystyce. W dniu 9 czerwca br. 

odbyło się pierwsze spotkanie. Starosta wyraził nadzieję, że uda się powołać organizację  

i wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia tak, aby turystyka i jej promocja doprowadziły  

do powstania produktów turystycznych, które będą promowane w bardziej efektywny sposób 

a przedsiębiorcy będą mogli łatwiej działać na tym rynku czerpiąc z tego większe profity. 

Został przeprowadzony konkurs i wyłoniony kandydat na stanowisko Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, ale ponieważ pozostali nie zostali jeszcze 

poinformowani to informacja zostanie przedstawiona w późniejszym terminie. Na Konwencie 
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Starostów, gdzie powiat reprezentowany był przez Wicestarostę Jerzego Milera, starostowie 

wskazali Starostę Gryfińskiego na kandydata do zespołu ds. opracowania mapy zdrowotnej 

województwa zachodniopomorskiego. Jest to zespół, który zostanie powołany przez 

wojewodę. Również odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o.  w trakcie, którego ogłoszono przerwę w obradach. Na zgromadzeniu 

zostało udzielone absolutorium dla Prezesa Zarządu Szpitala. Na dzisiejszej sesji zostały 

przekazane radnym materiały dotyczące sprawozdań: bilans oraz rachunek zysków i strat 

spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. za 2014 rok. Jeżeli chodzi o dzisiejsze obrady 

to zostały przygotowane zmiany do budżetu, które umożliwią w okresie wakacyjnym podjęcie 

kontynuacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych  

- budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”. Jest to konieczne, dlatego że Rada Powiatu 

wcześniej zabezpieczyła kwotę 250 000 zł na tę inwestycję. Po otwarciu oferty przetargowe 

okazały się wyższe od zabezpieczonych w budżecie środków. W związku z tym Zarząd 

zaproponował propozycję przesunięć i przedłożył Radzie pod dzisiejsze głosowanie. 

Inwestycja czyli wykończenie piwnicy i pierwszego piętra mają kosztować 370 000 zł. 

Przesunięcie dotyczy również innego sposobu realizacji inwestycji pn. „Restauracja 

historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. 

Nastąpi zmiana finansowania inwestycji z dotacji dla stowarzyszenia na bezpośrednie 

finansowanie z budżetu powiatu. Kwota realizacji inwestycji to 2 100 000 zł. Jeżeli radni 

mają jakieś pytania do podejmowanych przez Zarząd działań to odpowie na nie.  

 

III. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015. 

 

Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Baczyńska-

Padjasek: „Szanowni Państwo. Na dzisiejszej sesji gościmy troje tegorocznych absolwentów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Troje energicznych i pełnych pasji młodych 

ludzi, którzy doskonale wiedzą, że wyznaczanie sobie ambitnych celów, znalezienie swojej 

własnej życiowej ścieżki i konsekwentne stąpanie po niej - to najlepsza droga do sukcesu. 

Dowodem tego są ich wspaniałe wyniki w nauce, za które zostali nagrodzeni stypendiami 

Rady Powiatu. Uzdolniona, pracowita młodzież jest powodem do dumy dla nas wszystkich, 

ale przede wszystkim dla swoich rodziców, którzy towarzyszą dziś stypendystom, w tym 

ważnym dla nich wydarzeniu. Im również należą się podziękowania, gratulacje i słowa 

uznania. Osiągnięcia dzieci to w dużej mierze ich zasługa, a tym samym osobisty sukces. 
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Proszę teraz o wystąpienie stypendystów oraz ich rodziców, a Prezydium Rady o wręczenie 

listów gratulacyjnych. 

 

Kornelia Makowska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym. Uczestniczyła w Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych, 

Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr” uzyskując najlepszy wynik w szkole 

oraz w finale okręgowego etapu X Olimpiady Przedsiębiorczości, zdobywając 12 miejsce. 

Planuje studia na kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Poznaniu. 

Średnia ocen: 5,14  

(nieobecna) 

 

Maciej Cedro – absolwent Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym. Brał udział w IX edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego 

„Bóbr”, konkursach matematycznych „Alfik” i „Kangur” oraz Ogólnopolskim Konkursie 

Geograficznym „Geo-Planeta”, w którym zajął pierwsze miejsce w szkole. Oprócz 

matematyki pasjonuje go sport, szczególnie piłka nożna i koszykówka. Od października 

zamierza studiować budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  

Średnia ocen: 5,13  

 

Bartosz Nyczaj – absolwent Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym. W II semestrze reprezentował szkołę w ogólnopolskim konkursie 

geograficznym „Geo-Planeta”. Ma szeroki wachlarz zainteresowań. Jego mocnymi stronami 

są matematyka i informatyka, dlatego studia i przyszłą karierę zawodową wiąże właśnie  

z tymi dziedzinami.  

Średnia ocen: 5,13”.  

 

Prezydium Rady Powiatu wręczyło listy gratulacyjne stypendystom oraz ich rodzicom. 

  

Na posiedzenie przyszedł radny Paweł Sławiński (18+1=19). 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje nr 23 i 24/15 złożone przez radego Pawła 

Sławińskiego (wszyscy radni otrzymali treść interpelacji wraz z odpowiedziami):  

 

- interpelacja nr 23/15 dot. drogi powiatowej nr 1387Z na odcinku Lisie Pole - Nawodna 

„Na prośbę mieszkańców miejscowości Lisie Pole oraz Nawodna, który użytkują drogę 

powiatową o numerze 1387Z zwracam się z prośbą do Wydziału Zarządzania Drogami o 

poprawę bezpieczeństwa użytkowników wspomnianego odcinka. Pobocza przy drodze są 

mocno zarośnięte, blisko jezdni znajdują się krzewy, a nad drogą zwisają gałęzie starych 

drzew. Notorycznie, przy załamaniu pogody, droga zostaje zablokowana przez połamane 

drzewo lub gałęzie. Zły stan poboczy powoduje spory problem podczas wymijania się dwóch 

pojazdów. Na tym odcinku drogi często widzi się również pieszych. Zwracam się z prośbą o 

"odkrzaczenie" poboczy oraz usunięcie krzewów i gałęzi znajdujących się w bliskiej 

odległości jezdni, które zagrażają bezpieczeństwu oraz w miarę możliwości - wykonanie 

poboczy.” 

. 

- interpelacja nr 24/15 dot. remontu ulicy Jagiellońskiej w Chojnie 

„W związku z prowadzonym remontem ulicy Jagiellońskiej w Chojnie zwracam się z 

pytaniem, czy istnieje możliwość wykorzystania części chodnika bądź ewentualnie 

niezagospodarowanej powierzchni przy jezdni do wykonania drogi dla rowerzystów? Osób 

poruszających się rowerem jest coraz więcej, wykonanie ścieżki przy drodze znacznie 

poprawiłoby ich bezpieczeństwo, mając na uwadze fakt, że ulica Jagiellońska obsługuje sporą 

część ruchu pojazdów, przejeżdżających przez miasto.” 

 

Wniosek nr 27/15 radnego Rafała Muchy dot. rozważenia możliwości udostępnienia 

bezprzewodowego Internetu w godzinach urzędowania dla osób przebywających na terenie 

budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

Interpelacja nr 26/15 radnego Piotra Bugajskiego dot. rozbudowy Szpitala w Gryfinie: 

„Na jakim etapie są prace projektowe związane z rozbudową Szpitala? Czy został złożony 

wniosek o rozbudowę Szpitala?” 

  

Posiedzenie opuścił radny Rafał Mucha (19-1=18). 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania 

minimalnej stawki wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

wyższej od ustalonej (druk nr 2/VIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr VIII/56/2015 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia dla 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej, została podjęta większością 

głosów. 

 

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

finansowej Gminie Chojna (druk nr 3/VIII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr VIII/57/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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

finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna (druk nr 4/VIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  
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za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr VIII/58/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie rzeczowej 

Gminie Chojna, została podjęta jednogłośnie. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2015 rok (druk nr 5/VIII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr VIII/59/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (18+1=19). 

 

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

nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2015-2039 (druk nr 6/VIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr VIII/60/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039, została podjęta jednogłośnie. 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 7/VIII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CIX.215.2015 z dnia  

29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok wraz z informacją  

o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (zał. nr 5), (zał. nr 6 stanowi uchwała  

nr XII.126.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 maja 2015 r.  

w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu Powiatu w Gryfinie od uchwały  

Nr CIX.215.2015).  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 7).  

 

Posiedzenie opuścił radny Rafał Mucha (19-1=18). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr VIII/61/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 8/VIII); 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie  z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (zał. nr 8). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr CXXXV.251.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 (zał. nr 9). Przewodniczący umożliwił dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał projekt uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 8/VIII), poprosił o stanowiska komisji. W obecności  

18 radnych (ustawowy skład Rady Powiatu w Gryfinie wynosi 21 radnych), Przewodniczący 

zarządził głosowanie: 

za - 18, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się – 0. 

 

Uchwała nr VIII/62/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2014 rok została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w imieniu Prezydium Rady 

Powiatu w Gryfinie złożył gratulacje Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował w imieniu Zarządu Powiatu  

za udzielenie absolutorium i za pozytywną ocenę wykonania budżetu 2014 roku. Rozumie,  

że dla nowych radnych jest to okazanie kolejnego kredytu zaufania, ale w tym momencie 

odczytuje tę ocenę jako ocenę mieszkańców, ponieważ każdy z obecnych na sali jest również 

mieszkańcem powiatu. Serdecznie podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli  

w wykonywaniu tego budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Oczywiście  

za liczbami w budżecie kryje się praca wielu osób, m.in. wydawanie decyzji, pozwoleń  

na budowę, prowadzenie inwestycji, rozstrzyganie przetargów, dopilnowanie by przy 

kontrolach było jak najmniej uchybień. Tak, jak pani Skarbnik przedstawiła podczas 

prezentacji, ten rok był jako jeden z nielicznych i po raz pierwszy w powiecie, kiedy dochody 

własne powiatu były wyższe od dotacji i subwencji, na co oczywiście wpływ również miało 

gospodarowanie mieniem: sprzedaż i dzierżawa. Za wynikami kryje się ciężka praca 

urzędników i również Rady Powiatu, która elastycznie reagowała w toku prac nad budżetem. 
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Takie działania umożliwiały realizację tego, co ma nadzieję że mieszkańcom przyniosło  

w różny sposób efekty i korzyści. Mówiąc o korzyściach to należy wspomnieć o oświacie, 

która zawsze jest najważniejsza, edukacja służy przede wszystkim młodemu pokoleniu, które 

wkrótce nas tutaj zastąpi. Podsumowując jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy 

partycypowali w wykonywaniu budżetu 2014 roku. 

  

XII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym zostały 

udzielone w formie pisemnej odpowiedzi na złożone interpelacje, które wszyscy radni 

również otrzymali. Starosta odniósł się do interpelacji nr 26/15 złożonej przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Bugajskiego dot. rozbudowy Szpitala w Gryfinie, 

adaptacji nowego obiektu w nawiązaniu do wspólnego spotkania komisji stałych Rady 

Powiatu. Na dzień dzisiejszy nie wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę  

do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, to znaczy nie złożono tutaj dokumentów. Aczkolwiek 

na Zgromadzeniu Wspólników sprawa ta była poruszana. Prezes Domu Lekarskiego S.A.  

pan Dariusz Piotrowski przekazał informację, iż na dniach zostanie podpisana umowa  

i zlecenie formalne opracowania dokumentacji przez Biuro Projektowe Służby Zdrowia.  

W rezultacie chodzi o przedłożenie dokumentacji, bo w znacznej mierze jest już ona 

przygotowana. Może się zdarzyć tak, jak też zapowiadane było że do 30 czerwca br. zostanie 

złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Na Zgromadzeniu Wspólników, w którym 

uczestniczył, omawiany był techniczny problem kto konkretnie dokona tego zlecenia. Czy 

zrobi to bezpośrednio Dom Lekarski S.A. czy też poprzez spółkę Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. czyli przez podniesienie kapitału spółki. Czy żeby było szybciej zostanie 

udzielona pożyczka? To wszystko zapisane jest w umowie spółki, jak należy to wykonać. 

Zrozumiałe są obawy wyrażane na spotkaniu przez Dom Lekarski S.A. gdyż chodzi  

o inwestowanie prywatnych pieniędzy na cudzym gruncie. Są to problemy natury 

wzajemnego zaufania. Często pilnując swoich obowiązków powiat swoimi pytaniami  

czy postawą mógł wpłynąć na trochę ograniczone zaufanie ze strony partnera. Tak samo jest  

z drugiej strony. Starosta wyraził nadzieję, że tak, jak było to przedstawione na spotkaniu,  

pozwolenie na budowę będzie możliwe do uzyskania w grudniu br. Mogą pojawić się pewne 

problemy techniczne. Dopiero jak wniosek o pozwolenie na budowę wpłynie do Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie to służby powiatu będą rozpatrywały czy takie pozwolenie może 

wydać Starosta Gryfiński czy jednak trzeba będzie zwrócić się do Wojewody 
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Zachodniopomorskiego o wskazanie w tym celu ewentualnie innego powiatu. Wszystko 

zależy od tego przez kogo zostanie złożony wniosek. Jeżeli będzie to Spółka to może się 

okazać w wyniku analizy przez Wydział Architektury i Budownictwa, że powiat jako 

udziałowiec w Spółce jednak nie powinien wydawać takiego pozwolenia na budowę. Pewnie 

byłoby szybciej gdyby to powiat wydawał pozwolenie. W związku z tym, że pieniądze 

pochodzą ze strony prywatnej to do niej należy decyzja czy projektant zostanie wyłoniony  

w drodze przetargu czy też nie. Opracowanie dokumentacji szacowane jest na 300 000 zł. 

Rozumie tutaj też tą pewną zwłokę w podejmowaniu decyzji. Powiat patrzy na sprawę trochę 

inaczej, gdyż ma do realizacji zadanie ochrony zdrowia publicznego mieszkańców. Natomiast 

Dom Lekarski S.A. musi mieć na uwadze czy przedsięwzięcie jest ekonomiczne i czy 

inwestycja się zwróci po pewnym czasie. Stąd te długie analizy. Chodzi o to, że ta inwestycja 

powinna umożliwić zwiększanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i również 

rozwinięcie segmentu komercji. Powiat nauczony doświadczeniem, że z jednej strony należy 

wykonywać zadania, ale z drugiej strony te zadania muszą wychodzić przynajmniej na zero. 

W innym przypadku będzie tak, jak w przedstawionym przez panią Skarbnik wykonaniu 

budżetu i będzie to zawsze widoczne w każdych sprawozdaniach tam, gdzie wykazywane są 

kredyty. Jeden z kredytów – konsolidacyjny na 30 lat to generalnie jest dług służby zdrowia. 

W drodze negocjacji powiatowi udało się zmniejszyć dług za dawny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w zamian za szybką spłatę pozostałych zobowiązań. Dzisiaj kredyt 

konsolidacyjny w wysokości 8 milionów, przy czym część została już spłacona, powiat spłaca 

w ratach, żeby też służba zdrowia nie zabrała możliwości finansowania innych zadań. 

Mieszkańcy jednak oczekują na lepsze szkoły, czy lepsze drogi. Niestety widać w tym 

budżecie, że gdzieś nieprzewidywanie co do realizacji pewnych zadań, że nagle gdzieś tam 

powstają długi, co potem powoduje dość długotrwałe i dolegliwe konsekwencje finansowe. 

Można też sobie wyobrazić, że gdyby powiat nie musiał spłacać zobowiązań służby zdrowia  

z ubiegłych lat to 6 milionów można byłoby przeznaczyć na inwestycje w powiecie. Dlatego 

też należy zrozumieć udziałowca - Dom Lekarski S.A. Należy również pamiętać, bo takie są 

czasy, gdzie z jednej strony wykonuje się zadania publiczne, a z drugiej strony te zadania 

publiczne chcąc nie chcąc stały się też w jakiejś mierze komercją i konkurencją w służbie 

zdrowia. Widać to w momencie kiedy jednostki konkurują między sobą przy składaniu ofert 

do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zatem rozumie udziałowca, że chce poprowadzić 

inwestycję, aby nie przyniosła mu takich dolegliwości jakie powiat miał poprzednio, a co ma 

odzwierciedlenie w budżecie powiatu. Zarząd Powiatu oficjalnie zwrócił się do partnera by 

odpowiedział na piśmie na jakim etapie jest dokumentacja? W jakim czasie można się 
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spodziewać pozwolenia na budowę? Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona przekazana 

wszystkim radnym. 

 
XIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 
 

Radny Paweł Sławiński poinformował, iż w dniu 7 lipca 2015 r. o godz. 15.00 w sali 

audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbędzie się posiedzenie Komisji 

Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej. Tematem obrad 

komisji będzie zabezpieczenie świadczeń medycznych na terenie Powiatu Gryfińskiego  

w 2015 r., będą również rozmowy o szpitalu, a na posiedzenie została zaproszona Prezes 

Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.  p. Edyta Nowotarska. W związku 

z powyższym serdecznie zaprasza wszystkich radnych chętnych do wzięcia udziału w tym 

spotkaniu. 

 
Radny Zdzisław Malik w imieniu pani Kierownik Biblioteki Gminnej w Baniach 

podziękował za zrozumienie i przekazanie dwóch pozycji książkowych pt. „Powiat Gryfiński. 

Piękna jest ojczyzna nasza”, „Pomniki w Powiecie Gryfińskim”.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował radnych,  

że pisma zgodnie z wykazem pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 

znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

  

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 
1. Odpowiedzi na interpelacje nr 19-22/15 złożone na VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

(wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 10. 

2. Interpelacje nr 23-24/15 radnego Pawła Sławińskiego złożone w okresie międzysesyjnym  

(wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 11. 

 
Pisma, których nie było w wykazie pism przekazanym Radnym w materiałach sesyjnych: 

 
3. Materiały z bieżącej pracy Zarządu Związku Powiatów Polskich - zał. nr 12. 

4. Odpowiedzi na interpelacje nr 23-24/15 radnego Pawła Sławińskiego (wszyscy radni 

otrzymali) - zał. nr 13. 

 
 
 



 13 

XIV. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przypomniał, że w lipcu 

komisje będą odbywać swoje posiedzenia zgodnie z planem pracy, następnie w ostatnim 

tygodniu sierpnia odbędą się posiedzenia komisji natomiast w pierwszym tygodniu września 

odbędzie się sesja Rady Powiatu. Przewodniczący powiedział, że Radni Rady Powiatu  

w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji na terenie Powiatu 

Gryfińskiego, wykaz dyżurów na lipiec-wrzesień 2015 r. stanowi załącznik nr 14.   

   

O godz. 15.35 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


