
  PROTOKÓŁ nr XIII/15

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 22 grudnia 2015 r.

 

XIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali

obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

Posiedzenie  otworzył  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  w Gryfinie  Pan Piotr  Bugajski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych, 

co  wobec ustawowego składu Rady wynoszącego  20 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:

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski powitał zebranych gości, a wśród nich

Radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewę Dudar, Prezesa Zarządu Spółki

„Szpital  Powiatowy  w  Gryfinie”  Sp.  z  o.o.  Edytę  Nowotarską,  kierowników  jednostek

organizacyjnych,  naczelników  wydziałów  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie,

przedstawicieli prasy, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu i Radnych Rady

Powiatu  w  Gryfinie.  Na  protokolantów  powołał  Magdalenę  Romankiewicz  i  Dominikę

Konopnicką. Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie

wniósł uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3).

II. Postanowienie  Komisarza  Wyborczego  w  Szczecinie  w  sprawie  stwierdzenia

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Gryfinie w okręgu wyborczym 

nr 1.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Piotr  Bugajski  odczytał  postanowienie  Komisarza

Wyborczego  w Szczecinie  z  dnia  7  grudnia  2015 r.  w sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia

mandatu radnego Rady Powiatu w Gryfinie w okręgu wyborczym nr 1, stanowiące zał. nr 4

do niniejszego protokołu. 
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III. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie o wstąpieniu w skład Rady

Powiatu w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Piotr  Bugajski  odczytał  postanowienie  Komisarza

Wyborczego  w Szczecinie  z  dnia  z  dnia  17  grudnia  2015 r.  o  wstąpieniu  w skład  Rady

Powiatu w Gryfinie, stanowiące zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

IV. Złożenie ślubowania przez radnego.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Piotr  Bugajski poprosił  Pana  Romana  Rataja  

o złożenie ślubowania. 

Pan Roman Rataj złożył ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać

obowiązki  wobec  Narodu  Polskiego,  strzec  suwerenności  i  interesów Państwa  Polskiego,

czynić  wszystko  dla  pomyślności  Ojczyzny,  wspólnoty  samorządowej  powiatu  i  dobra

obywateli,  przestrzegać  Konstytucji  i  innych  praw  Rzeczypospolitej  Polskiej.  

Tak mi dopomóż Bóg”. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Piotr  Bugajski pogratulował  i  wręczył  mandat

radnemu. Od tej chwili skład Rady Powiatu w Gryfinie wynosił 21 radnych.

Protokół  nr  XII/15  z  dnia  26  listopada  2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (18  za;  

0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

V. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XIII).

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że projekt budżetu powiatu na 2016 r.

jest  przygotowany,  tym  samym  radni  mają  czas  na  dobre  zaznajomienie  się  z  tym

dokumentem.  Zarząd  Powiatu  nie  poprosił  Przewodniczącego  Rady  o  wprowadzenie  

do porządku obrad dzisiejszej  sesji  ww. projektu,  ponieważ w styczniu  nie  chce radnych

zaskakiwać uchwała w/s zmiany budżetu, a chce wprowadzić do budżetu dwie istotne zmiany.

W ramach  programy dot.  usuwania  barier  architektonicznych  jest  możliwości  pozyskania

środków finansowych na montaż widny przy realizacji inwestycji zaplanowanej na 2016 r. –

w  zakresie  utworzenia  przychodni  w  budynku  przy  ul.  Dworcowej  w  Chojnie.  
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W związku z tym zaplanowane wcześniej środki na montaż windy zostałyby przeznaczone na

kolejne zadanie dot. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. Na ten moment jest dość

mocno opracowana i zarysowana koncepcja, również co do lokalizacji zakładu. ZAZ miałby

swoją  siedzibę  w  niewykorzystywanej  części  budynku,  w  którym  Zespół  Szkół

Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Gryfinie  prowadził  kiedyś  warsztaty zawodowe.  Jest  zamysł

takiego zakładu, który obejmowałby wszystkich mieszkańców Powiatu, czyli myślą również

o pracach w miejscu  zamieszkania.  Do tego potrzebne jest  dokonanie  zmian w budżecie.

Dodał, że kolejną ważną kwestią jest stan dróg powiatowych, w związku z tym obowiązkiem

jest szukanie wszelkich możliwych źródeł zewnętrznych. W związku z tym zostały złożone 

na  kolejne  odcinki  dróg  powiatowych  w różnych  miejscowościach  wnioski  do  Programu

Rozwoju  Obszarów  Wiejskich.  Od  tego  roku  również  Powiat  może  być  beneficjentem  

w programie. Wnioski będą rozpatrywane po 16. stycznia 2016 r. W projekcie budżetu należy

ująć  konkretne  wnioski,  jak  również  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej,  gdyż  takie  

są wymogi.  Są to główne powody,  dla  których uchwalenie budżetu powiatu będzie miało

miejsce w styczniu. W ramach jednego z posiedzeń Zarząd wprowadził nieodpłatną pomoc

prawną  w Powiecie  Gryfińskim na  2016  r.,  z  podziałem na  poszczególne  miejscowości  

(zał.  nr  6).  W Gryfinie  będą  dwa  punkty  przyjęć  tj.  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy

Rodzinie  przy  ul.  Łużyckiej  oraz  w  Starostwie  Powiatowym  przy  ul.  11  Listopada  16d.

Ogólnie  Powiat  będzie  obsługiwało  5  mecenasów/adwokatów  oraz  jedna  organizacja

pozarządowa, z którą prowadzone są negocjacje. Pełnomocnikiem Starosty w tej sprawie jest

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji pani Agnieszka Turek. Starosta poinformował,

że Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

prowadzące  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  przeniosło  już  swoją  działalność  

do wyremontowanego  budynku przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie. W związku z tym, Zarząd

również  wyrażał  zgodę  na  zwiększenie  liczby  uczestników  WTZ.  Tym  samym

Stowarzyszenie  może  otrzymać  większą  subwencję  jak  również  muszą  zostać  dokonane

zmiany w budżecie,  ponieważ zgodnie  z  przepisami,  Powiat  dopłaca  na uczestnika  10%.

Jeżeli chodzi o pusty budynek przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie, to istnieją dwa rozwiązania.

Pierwsze  to,  sprzedaż  nieruchomości.  Jest  jedna  uciążliwość  przy  tej  nieruchomości,

ponieważ ma tzw. służebność dostępu do drogi przy ul. Sprzymierzonych, natomiast nie będą

się z tą decyzją spieszyć, ponieważ w związku z planowaną inwestycją dot. budowy szpitala,

została złożona propozycja, czy nie watro byłoby aby ta działka stanowiła pewną rezerwę  

dla  ww.  inwestycji.  Prezes  Zarządu  Spółki  „Szpital  Powiatowy  w  Gryfinie”  poprosiła  

na piśmie, aby wstrzymać kwestię myślenia o sprzedaży nieruchomości, bo może się okazać,
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że  w  toku  prowadzonych  spraw,  działka  będzie  potrzebna  dla  lokalizacji  stacji

transformatorowej.  Pani  Prezes  prowadzi  w tej  sprawie rozmowy z ENEĄ, bo generalnie

powinna być to ich inwestycja. Zarząd proponując to Szpitalowi patrzył pod takim kątem,  

że działka uzyskałaby połączenie z drugą nieruchomością przez zlikwidowanie spadku terenu,

na której również mógłby się znaleźć parking. Ponadto Zarząd na posiedzeniach zajmował  

się  sprawami  finansowymi,  porządkującymi  budżet  na  koniec  roku.  Na  zakończenie

podziękował  Panu  Jerzemu  Milerowi  za  dotychczasowe  pełnienie  funkcji  radnego  Rady

Powiatu w Gryfinie.

- brak pytań;

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bugajski ogłosił 10. minutową przerwę w obradach.

VI. Informacja z działalności bieżącej Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Rady Roman Michalski, który

przejął prowadzenie posiedzenia.

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

powiedziała,  że kończą kolejny rok intensywnej i rozwojowej pracy Szpitala.  W tym roku

rozpoczęli  i  dalej  będą kontynuować wdrożenie systemu informatycznego firmy Kamsoft  

S.  A.  z  Katowic  w  zakresie  poradni  i  Szpitala.  Będzie  przeprowadzana  pełna  integracja

systemu  Szpitala  z  systemem  firmy  Diagnostyka,  aby  mieć  pełną  elektroniczną  wiedzę  

w zakresie dokumentacji medycznej w systemie. Została zakończona certyfikacja Szpitala  

w zakresie  normy PN-EN ISO 9001:2009,  uzyskując  akredytację  we  wszystkich  obecnie

funkcjonujących  obszarach.  W  szerokim  zakresie  została  wprowadzona  działalność

remontowa obecnej bazy lokalowo-sprzętowej tj. został wymieniony sprzęt, większość łóżek

na  oddziałach  jak  również  w opiece  długoterminowej.  Częściowo został  wyremontowany

oddział  wewnętrzny,  oddział  ginekologiczno-położniczy  oraz  część  magazynowa  Szpitala.

Dodała, że podjęła decyzję,  że w tym roku wprowadzone będą wyłącznie remonty,  które  

nie są zbyt wysoko kosztochłonne i nie będą kolidowały z przyszłą funkcjonalnością Szpitala,

po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego. Starają się wykonać prace remontowe własnym

sumptem.  W  2013  r.  na  stanowiska  konserwatorów  zostały  zatrudnione  dwie  osoby.
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Pracownicy wykonują dużo prac remontowych nawet do tego stopnia, że przy zleceniu prac

firmie zewnętrznej na oddziale ginekologicznym, firma odstąpiła od zlecenia, kiedy ujrzała

stan  techniczny  podłóg.  Szpital  odkupił  od  firmy  materiał  i  pracownicy  samodzielnie

wykonali  prace,  po  niższych  kosztach  z  efektem  zadawalającym.  W  tym  roku  Szpital

przeszedł  13  kontroli.  Wszystkie  kontrole  zakończyły  się  pozytywnym  wynikiem  lub

zaleceniami  dalszego  dostosowania   pomieszczeń,  jak  w  przypadku  Sanepidu.  W dniu  

10 listopada br.  został  złożony w Starostwie wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę

nowego Szpitala. Początkowo wniosek krążył pomiędzy Urzędem Wojewódzkim, a Urzędem

Miasta  Szczecina  z  uwagi  na  wskazanie  podmiotu  wydającego  pozwolenie.  Ostatecznie

decyzję  będzie  wydawało  Starostwo  Powiatowe  w  Gryfinie.  W  wyniku  audytów  firmy

zewnętrznej  certyfikującej  Szpital  postanowiono przeorganizować pracę i położyć  większy

ciężar na dyrektora medycznego w Szpitalu. Z dniem 1 stycznia 2016 r. stanowisko dyrektora

medycznego  obejmie  Pani  Dorota  Rydzewska-Sirant.  Dotychczasowy Dyrektor  Medyczny

Pan Janusz Syfert łączył dwie funkcje, również był szefem anestezjologii. W dalszym ciągu

pozostanie  na  tym  stanowisku  i  będzie  wzmacniał  ten  obszar.  Prezes  poinformowała,  

że podsumowując akcję „Białych Sobót” zostało przeprowadzonych,  dzięki  finansowaniu  

ze Starostwa Powiatowego, 9 akcji w 9 gminach. W sumie zostało udzielonych 449 porad

lekarskich,  wykonanych  zostało  122  badań  cytologicznych  oraz  pakiety  badań

laboratoryjnych w tym 338 onkologicznych. W odniesieniu do inwestycji budowy Szpitala,

Prezes poinformowała,  że teren jest  obwarowany wszelkimi możliwymi nadzorami.  Został

przebadany  przez  saperów  z  jednostki  wojskowej  w  Podjuchach,  podczas  budowy  teren

będzie  objęty  nadzorem  saperskim.  Będzie  również  nadzorowany  pod  kątem

archeologicznym i konserwatorskim, z uwagi na to, że budynek Szpitala mieści się w obrębie

Starego  Miasta  i  podlegają  nadzorowi  konserwatorskiemu.  Wstępnie  archeolodzy  

i konserwatorzy oglądali teren. Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę muszą

dołączyć  warunki  przyłączeniowe  mediów  do  nowych  budynków.  Moc zostanie  znacznie

zwiększona we wszystkich zakresach, z uwagi na to, że powstaną większe bloki operacyjne.

Zakład Enea S.A. wymaga od Szpitala zbudowania własnej transformatorni, co wiąże się  

ze znalezieniem dodatkowego obszaru w obrębie ich działki. Tym samym podraża to znacznie

koszt inwestycji,  jak również angażuje czasowo w tę sprawę. Dodała,  że rozmawiała  już  

z przedstawicielami Enea, do końca muszą przekalkulować jedną kwestię, natomiast jest wola

ze  strony  Enea  wzięcia  na  siebie  tego  ciężaru  w  postaci  rozbudowy  dotychczasowej

transformatorni lub postawienie nowej. Będzie się to wiązało z tym, że w przyszłości koszt tej

inwestycji będzie musiał zostać wliczony w opłaty eksploatacyjne, które Szpital będzie płacił
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za zużycie  prądu. Pojawia się wiele problemów, ponieważ przez działkę,  na której będzie

prowadzona  inwestycja  przebiegają  łącza  internetowe  i  firma  Orange  postawiła  warunek

przeniesienia tego okablowania na koszt Szpitala. Wszędzie, gdzie pojawiają się problemy,

starają  się  rozmawiać  z  dostawcami  mediów  i  w  sposób  jak  najmniej  obciążający

rozwiązywać  ten  problem.  Szpital  bardzo  duże  wsparcie  ma  ze  strony  PGE  S.A.,  które

pomogło nam w kwestiach związanych z przyłączem, z dostawą ciepła w Nowym Czarnowie.

Udało się bardzo sprawnie, po najmniejszych kosztach przeprowadzić tę inwestycję. Teraz  

w  szerszym  gronie  zespołu  roboczego  w PGE rozmawiano  na  temat  nowych  warunków

przyłączeniowych nowego budynku i tam również udało się sprawnie osiągnąć konsensus

podczas jednego spotkania.

Radna  Joanna  Kostrzewa powiedziała,  że  jej  zdaniem  nie  będzie  problemu  ze  strony

Starostwa Powiatowego z wydaniem zgody na wydanie pozwolenia. 

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

powiedziała,  że  również  ma  taką  nadzieję.  Natomiast,  żeby  Starostwo  mogło  wydać

pozwolenie  muszą  być  spełnione  pewne  wymogi  formalne.  Składając  wniosek  Starostwo

zostało poinformowane, że może być kłopot z warunkami przyłączeniowymi,  które muszą

dostarczyć.  Otrzymali  teraz  przedłużenie  terminu  na  dostarczenie  tych  warunków  

do 10. lutego 2016 r.  W pierwszym kwartale  2016 r.  powinni się zamknąć z tym etapem

- ze zgodą. 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy nie przewiduje się postawienie wcześniej, niż przy

budowie  szpitala,  podjazdu  do  budynku  zlokalizowanego  przy  ul.  Niepodległości  39  

w Gryfinie,  w którym mieszczą się poradnie, laboratorium. Następnie zwrócił się do Pana

Starosty  o  to,  czy  finansowanie  nowego,  rozbudowy  Szpitala  jest  w  jakiś  sposób  już

zapewnione. Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 marca br. Pan Prezes Spółki Dom

Lekarski S.A. mówił o kilku wariantach rozbudowy Szpitala, ale dość mocno liczył na środki

unijne. Wiadomo, że o te pieniądze będzie bardzo trudno, więc w takiej sytuacji, jak wygląda

program finansowania już budowy nowego Szpitala. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski  przypomniał,  że  są  w  punkcie  

dot. bieżącej działalności Szpitala.
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Prezes  Zarządu Spółki  „Szpital  Powiatowy w Gryfinie” Sp. z.o.o.  Edyta Nowotarska

odpowiedziała,  że  w  zakresie  budynku  przy  ul.  Niepodległości  poradnie,  które  tam

funkcjonują, docelowo zostaną przeniesione do budynku przy ul. Parkowej, więc w jej ocenie

na ten moment są to rozwiązania dopuszczalne przez przepisy i Sanepid. Zapewniany jest

pacjentom schodowłaz oraz na miejscu jest Paramedic 24, który w razie potrzeby pomoże

pacjentowi dostać się do budynku. Nie zdarzają się takie sytuacje, aby któryś z pacjentów

interweniował, albo zgłaszał, że jest problem z wejściem do budynku. Od momentu, kiedy

jest Prezesem, raz tylko była taka sytuacja, że Paramedic pomagał pacjentowi. W jej ocenie

nie  byłoby  możliwe  technicznie  wykonanie  podjazdu,  ponieważ  obok budynku  przebiega

droga. 

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  odnosząc  się  jeszcze  do  pierwszego  zapytania

radnego  powiedział,  że  niewątpliwie  każdy  stopień  dla  osoby  niepełnosprawnej  jest

problemem.  Natomiast  faktem jest,  że  ten budynek ma takie  otoczenie,  że  nie  za bardzo

można  coś  poprawić.  Jest  to  niewątpliwie  problem.  Natomiast  odpowiadając  na  drugie

zapytanie,  powiedział,  że na ten moment czekają na sprecyzowanie od Domu Lekarskiego

S.A.  propozycji  finansowania,  czyli  muszą  otrzymać  konkretne  parametry  na  piśmie,

ponieważ  jest  różne  możliwe  rozłożenie  ciężaru.  Pierwszy etap  inwestycji  oceniany jest  

w projekcie na 4,2 mln zł, w którym jest izba przyjęć, wejście do budynku i sala chirurgiczna.

Deklaracja  wynikająca  z  przetargu  mówi  o  tym,  że  jest  to  kwota  2,4  mln  zł.  Jest  

to finansowanie, które ma zabezpieczyć Dom Lekarski i źródła finansowania. Powiatu nie

interesuje  sam  fakt  pochodzenia  źródła,  tylko  interesuje  ich  druga  część,  bo  widać  

że inwestycja jest droższa. Dlatego jest konieczność złożenia konkretnej propozycji. Powiat

się  zaangażuje,  proporcjonalnie  do  udziałów.  Gdyby  były  prowadzone  rozmowy  

o dołożeniu np. 2 mln zł do pozostałej kwoty inwestycji, to Powiat musiałby dofinansować

inwestycję w wysokości około 40% z kwoty 2 mln zł. Umowa jest tak podpisana, że Powiat

nie utraci swojego wpływu, kiedy będą mieli 10%, a uchwała zezwala na to, żeby korzystanie

z udziałów zmniejszyć do 10%. Starosta dodał, że aby postawić kropkę nad „i” muszą być

znane  konkretne  propozycje.  Dodał,  że  osobiście  nie  bardzo  wierzy,  że  środki  unijne  

w okresie  roku  2017 wspomogą  tę  inwestycję,  one  bardziej  mogą  wspomóc  inwestycję  

w  zakresie  wyposażenia.  Aby  uruchomić  środki  unijne  w  Polsce,  jak  również  

w województwie zachodniopomorskim  muszą być przyjęte tzw. mapy zdrowotne. Wszystkie

województwa zaopiniowały  specjalistyczną  mapę  zdrowotną  onkologiczną.  Kolejną mapą,
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która będzie zaopiniowana jeszcze w tym roku lub w styczniu 2016 r. będzie  specjalistyczna

mapa zdrowotna kardiologiczna.  Jak widać mapy dot.  szpitali  już o większej  specjalistce,

czyli bardziej szpitale wojewódzkie, kliniki. Jak mapy zostaną przyjęte i zaaprobowane przez

Komisję Europejską, to Marszałek w ramach województwa ogłosi przetarg i z tych środków

będą korzystały szpitale, które mają łóżka onkologiczne oraz kardiologiczne. Kolejną mapą,

która  prawdopodobnie  będzie  gotowa  do  końca  marca  2016  r.,  będzie  powiatowa  mapa

potrzeb  zdrowotnych  dot.  szpitali  powiatowych.  Im  dalszy  napływ,  tym  bardziej  się  

to wydłuża. Po tym okresie będzie można powiedzieć, czy Marszałek uruchomi programy,

czy nie. Osobiście widzi, że uruchamianie środków unijnych będzie możliwe pod koniec  

2017  r.,  a  my  w  pewnej  dziedzinie  nie  mamy  czasu  na  czekanie.  Zdaniem  Starosty,  

co do samej budowy, nie mówiąc o wyposażeniu, należy szukać innych źródeł finansowania,

niż środki unijne. 

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że jest jak jest, wszystko się wyjaśni. 

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  jest  jeszcze  pewna  niejasność,  

co do funkcjonowania służby zdrowia, ponieważ w tym zakresie zaczynają być inne pomysły,

na które de facto nie  mają wpływu.  Jak zapadnie np.  decyzja,  że służba zdrowia zacznie

funkcjonować tak, czy inaczej, to będą się w to wpisywać. Już wiadomo, że te decyzje będą

zapadać  zapewne w 2017 r.,  bo do 2017 r.  będą  działały  Narodowe Fundusze  Zdrowia,  

po 2017 r. może nastąpić zmiana. Niewątpliwie dla inwestycji jest to również ważna sprawa,

bo nie buduje się czegoś dla budowania, tylko buduje się dla zabezpieczenia zdrowotnego

mieszkańców, za którym idzie finansowanie. Jak nie ma jasności, jakie finansowanie, jakiego

zakresu pomocy medycznej będzie służyło, są pewne problemy, co do podejmowania decyzji.

Sprawy finansowe są przed  nami i z miesiąca na miesiąc będą bliżsi i będą przekazywać

informację, jak będzie wyglądało finansowanie i kiedy będą rozpoczynać. Na razie skupiają

się na tym, aby móc wydać pozwolenie na budowę. 

VII. Wnioski i interpelacje radnych. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski  powiedział,  że  w  okresie

międzysesyjnym nie zostały złożone interpelacje. Dodał, że radni otrzymali  w materiałach

odpowiedzi (zał. nr 7) na interpelacje radnego Arkadiusza Łysika,  złożone na poprzedniej

sesji.
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji

Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk 

nr 2/XIII);

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8)

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:

za –18,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr  XIII/83/2015  w sprawie wyboru członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej została podjęta jednogłośnie.

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

nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie  z  dnia  18 grudnia  2014 r.  w sprawie

ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XIII);

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8)

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:

za –18,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XIII/84/2015 w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

została podjęta jednogłośnie.

X. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3

lata  nieruchomości  stanowiących własność  Powiatu  Gryfińskiego,  położonych  

w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń (druk nr 4/XIII);

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8)

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:
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za –18,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała  nr  XIII/85/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  w  trybie

bezprzetargowym  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata  nieruchomości  stanowiących

własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina

Moryń została podjęta jednogłośnie.

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

Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia

zadań  i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  na  2015  r.  (druk  

nr 5/XIII);

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8)

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:

za –18,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XIII/86/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015

z  dnia  26  marca  2015  r.  w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału  środków  Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  

na 2015 r.  została podjęta jednogłośnie.

XII. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  szczegółowych  zasad  

i  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  spłaty  należności

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub

jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego (druk  

nr 6/XIII);

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8)

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:
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za –18,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XIII/87/2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub

rozkładania  na  raty  spłaty  należności  pieniężnych,  mających  charakter  cywilnoprawny,

przypadających  Powiatowi  lub  jego  jednostkom  organizacyjnym  oraz  wskazania  organu

uprawnionego została podjęta jednogłośnie.

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

na 2015 rok (druk nr 7/XIII);

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8)

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:

za –18,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr  XIII/88/2015  w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok została podjęta

jednogłośnie.

XIV. 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 8/XIII); 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8)

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:

za –18,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała  nr  XIII/89/2015  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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XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  na  bieżąco  były  udzielane

odpowiedzi, w miarę możliwości były podejmowane działania.

XVI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski  powiedział, że zostały ustalone dyżury

radnych na styczeń, luty i marzec 2016 r. (zał. nr 9). Następnie w imieniu Prezydium Rady

złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

XVII. Zakończenie posiedzenia

O  godz.  15.10  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  wobec

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

Protokół sporządziła:

 

Magdalena Romankiewicz

    Przewodniczący Rady 

Roman Michalski 

12


