
     PROTOKÓŁ nr XIV/16

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 21 stycznia 2016 r.

XIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 21 stycznia 2016 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 17 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, 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  Starosta

Gryfiński wniósł o uzupełnienie. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na podstawie § 18 ust 5 pkt. 2 Statutu

Powiatu  Gryfińskiego  Zarząd  Powiatu  wnosi  o  zmianę  w  porządku  obrad  polegającą  

na  wprowadzeniu  w  punkcie  IX  porządku  obrad  –  Projektu  uchwały  Rady  Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie

nieruchomości  zabudowanej  znajdującej  się  w  obrębie  ewidencyjnym  3  miasto  Gryfino,

działka nr 162/1 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością przesyłu na rzecz

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5

i każdoczesnego jej następcy prawnego” (projekt uchwały na druku nr 6A/XIV). W związku 

z powyższym kolejne punkty porządku obrad ulegną przesunięciu.  Uzupełniony porządek
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obrad oraz projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Starosta uzasadnił, iż Szpital Powiatowy

w Gryfinie  Sp.  z   o.o.  zwrócił  się  z  pismem  do  Zarządu,  już  po  przesłaniu  materiałów

sesyjnych  radnym,  które  również  przekazano  radnym  na  komisjach,  z  prośbą  PGE  

o  wyrażenie  takiej  zgody  przez  Radę  Powiatu.  Jest  to  związane  z  inwestycją  dotyczącą

Szpitala Powiatowego w Gryfinie i koniecznością wykonania nowego przyłącza cieplnego.

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski przypomniał, że radni na posiedzeniach

komisji  stałych  otrzymali  uzupełniony  porządek  obrad  o  ten  punkt  wraz  ze  stosownym

drukiem  nr  6A/XIV.  W  związku  z  powyższym  kolejne  punkty  porządku  obrad  ulegną

przesunięciu.  Czy są jakieś inne uwagi do porządku obrad? W związku z brakiem innych

głosów poprosił radnych o przegłosowanie proponowanego porządku obrad wraz z poprawką.

W wyniku glosowania porządek obrad wraz ze zmianą został  przyjęty jednogłośnie (17 za; 

0 wstrz.; 0 przeciw). (Porządek obrad stanowi zał. nr 3).

Posiedzenie opuściła radna J. Kostrzewa (17-1=16).

Protokół  nr  XIII/15  z  dnia  22.12.2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (16  za;  0  wstrz.;  

0 przeciw). 

Na posiedzenie przyszła radna J. Kostrzewa (16+1=17).

Na posiedzenie przyszedł radny M. Brzeziński (17+1=18).

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

II. Sprawozdanie z prac 
Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XIV).   

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że radni  otrzymali  sprawozdanie  

z  części  posiedzeń,  a  na bieżąco informowani  byli  o  porządkach obrad.  Z pracą Zarządu

Powiatu,  od porządków obrad po protokoły z posiedzeń,  można zapoznać się na stronach

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Po grudniowej sesji odbyły się jeszcze trzy

posiedzenia Zarządu. W dniu 10 grudnia 2015 r. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie liczby

uczestników  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Gryfinie,  co  jednocześnie  wiązało  się  

ze zwiększeniem dofinansowania w budżecie powiatu na 2016 rok. Ustawowo do przyznanej

dotacji powiat musi przeznaczyć 10% środków. Na tym samym posiedzeniu Zarząd również
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rozstrzygnął  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  pn.  „Prowadzenie  Domu

Pomocy Społecznej w Moryniu”, zawarł umowę i powierzył na 5 lat prowadzenie Domu –

Zgromadzeniu Sióstr  Benedyktynek Samarytanek Krzyża  Chrystusowego Dom Generalny  

w Niegowie.  Jest  to Zgromadzenie Sióstr,  które poprzednio już przez pięć lat  prowadziło

Dom  Pomocy  Społecznej,  więc  ma  doświadczenie,  a  poza  tym  było  jedynym,  które  się

zgłosiło do konkursu. Na kolejne pięć lat  założony został  inny sposób finansowania DPS,

które  prowadzone  są  przez  stowarzyszenia  -  również  ma  odzwierciedlenie  w  budżecie

powiatu. Środki, które przekazują mieszkańcy gminy stanowią również dochód powiatu. Przy

czym  powiat  zabezpiecza  proporcjonalnie  do  tego  wydatki  na  funkcjonowanie  DPS.  

W ramach jednego grudniowego posiedzenia odbyły się trzy spotkania Zarządu, ze względu

na złożoność problemów musiały być  ogłaszane przerwy.  Tak, jak można się dowiedzieć  

ze  sprawozdania,  w  okresie  grudnia  dokonywane  było  porządkowanie  budżetu.  Sprawa

kaskadowego  przekazywania  dróg  będzie  omawiana  na  sesji  w  lutym  2016  r.,  która

niewątpliwie jest pokłosiem również posiedzeń Zarządu. W tym wypadku droga S3 przeszła

do samorządu wojewódzkiego, gdyż taką uchwałę podjęła Gmina Stare Czarnowo. Wezwanie

powiatu  zarówno  do  Sejmiku  Wojewódzkiego,  jak  i  prośba  do  Wojewody

Zachodniopomorskiego  o  zbadanie  uchwały  w  nadzorze,  niestety  nie  przyniosły  skutku.

Można powiedzieć że powiat występował w imieniu i na rzecz gmin. Niestety powiat nie jest

w stanie dźwigać tak wielu inwestycji.  Powiat Gryfiński posiada ok 650 kilometrów dróg,

przy czym inne powiaty z terenu województwa posiadają od 300 do 350 kilometrów dróg.

Jest to dwa razy więcej. Drogę, którą powiat przejął od Sejmiku Wojewódzkiego, nr 119  

i  121,  a  przede  wszystkim  nr  121  tj.  od  miejscowości  Banie  w  kierunku  Rowu  

(do Myśliborza),  wymaga wysokich nakładów finansowych. Wcześniej  jak była to jeszcze

droga  wojewódzka  to  radny  A.  Augustyniak  wielokrotnie  występował  o  jej  naprawę.  

W  związku  z  tym  powiat  nie  jest  w  stanie  dźwigać  tak  wielu  inwestycji  

i po burzliwej dyskusji, która zajęła dwa czy trzy posiedzenia, Zarząd poinformował Gminę

Stare Czarnowo, zgodnie z procedurą, za nim projekt uchwały trafi pod obrady Rady, że ma

zamiar przekazać gminie proporcjonalne odcinki dróg w ilości ok. 20 kilometrów. Oczywiście

będzie to tematem sesji lutowej. Tak, jak można było doczytać ze sprawozdania, jeszcze w

ubiegłym  roku  powiat  musiał  oddać  6  tysięcy  złotych  Skarbowi  Państwa,  

ale  w wyniku kontroli  Urzędu Kontroli  Skarbowej  to  jest  nadmiernie  pobrana  subwencja

oświatowa  z  tytułu  dzieci,  które  się  edukuję  w  szkołach  specjalnych.  Zdarzyło  się,  

że  w  ewidencji  zostało  przyjęte  i  rozpoczęło  szkołę  dziecko  bez  orzeczenia  

o  niepełnosprawności.  Niestety  kontrola  wykazała,  że  nie  został  spełniony  wymóg  gdyż
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powinno być to orzeczenie. Dyrektorzy szkół i Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

wypadli na tle innych powiatów, że dość mocno sprawdzają te sprawy.  Aczkolwiek nieraz

odbywa się to tak, że rodzice nie mogą zrozumieć jak to nie przyjąć dziecka bez orzeczenia.

Niestety  inne  powiaty  i  jest  ich  dużo,  w wyniku  kompleksowej  kontroli,  muszą  zwracać

nawet po 2 – 3 miliony złotych plus oczywiście naliczone odsetki. Zatem zwrot 6 tysięcy

złotych to niewielka kwota. Niestety przy tej kontroli wyszło, że powiat pomylił się na swoją

niekorzyść o 12 tysięcy złotych. Skarb Państwa nie zechciał tego zweryfikować na korzyść

powiatu, gdyż stwierdził że jeżeli ktoś się myli na swoją niekorzyść to już jest niestety jego

sprawa. Gdyby ktoś się interesował tą sprawą to jest ona dość jasno opisana w protokole.

Najważniejszą rzeczą z tego okresu, nad którą pracował Zarząd to złożony Radzie projekt

budżetu  na  2016 rok.  Stąd  się  pojawiły  autopoprawki,  które  wynikały  z  tego,  że  zostały

podjęte dwa działania. Zarząd chciał zaktualizować sprawę Zakładu Aktywizacji Zawodowej,

przy  czym  nie  jest  możliwe  powołanie  takiego  zakładu  w  ciągu  roku.  Najpierw  trzeba

odpowiednio zdefiniować funkcje, określić miejsce oraz przystosować budynki, o czym długo

rozmyślano. Najprawdopodobniej będą to warsztaty przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 2 w Gryfinie. Są to miliony złotych inwestycji, które powiat będzie starał się pozyskać  

z dwóch programów RPO, będzie to źródłem założenia powiatowego zakładu, który będzie

służył innym. Jest to dosyć dużo zadanie. To, co zostało złożone w autopoprawce to na razie

„kropla  w  morzu  potrzeb”,  umożliwi  wykonanie  dokumentacji  technicznej,  kosztorysów,

przygotowanie  programu  funkcjonalnego  i  aplikowanie  o  środki.  Wynikła  też  sprawa

związana ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i stworzeniem

szans na otrzymanie dofinansowania do windy w siedzibie Warsztatów Terapii  Zajęciowej

przy  ulicy  Szczecińskiej  –  w  tym  zakresie  również  Zarząd  dokonał  zmian  do  projektu

budżetu.  Z  tego,  co  ostatnio  przekazała  pani  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy

Rodzinie w Gryfinie to takowe dofinansowanie, czy wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Dzisiaj trzeba wesprzeć to, co zostało dane awansem żeby stało się ciałem. Również Zarząd

musiał dokonać poprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie zostały umieszczone

zadania,  które  są  związane  z  możliwością  pozyskania  dodatkowych  środków  z  PROW  

na drogi. Oczywiście są to drogi, w różnych rejonach gmin, przede wszystkim miejscowości

do 5 tysięcy mieszkańców. Stąd wynikała również konieczna poprawka. Jeżeli  radni mają

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

Na posiedzenie przyszła radna A. Ciszkiewicz (19+1=20).
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Radny Zdzisław Malik zapytał, czy droga nr 121 została przejęta przez powiat. Jeżeli tak to

czy z Urzędu Wojewódzkiego idą jakieś środki finansowe na tę drogę dla powiatu?

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  odpowiedział,  że  przekazanie  zarówno  odcinka

drogi  nr  121  i  119  nastąpiło  w dniu  14  stycznia  br.  Od  tego  dnia  powiat  ma  tę  drogę  

na  utrzymaniu  bieżącym,  zimowym,  przejście  nastąpiło  dosyć  łagodnie.  Nie  wie,  

czy wszystkie dokumenty (książka obiektu) zostały już oddane, ale oczywiście przekazanie

nastąpiło na podstawie uchwały i żadne pieniądze ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie idą

za tym. 

Radny Zdzisław Malik powiedział,  że 2 września 2015 r. na posiedzeniu komisji stawiał

problem tej drogi na odcinku z miejscowości Banie do m. Piaseczno. Otrzymał odpowiedź 

od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, że nie ma możliwości

realizacji  proponowanego  remontu  na  adresowanym  odcinku  drogi  w najbliższym  czasie.

Jednak mając na względzie bezpieczeństwo ruchu Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach

prowadzi bieżący monitoring stanu nawierzchni drogi i na bieżąco podejmuje działania, które

eliminują te zagrożenia w ramach posiadanych środków finansowych. Radny podejrzewa,  

że wiedzieli o przekazaniu tej drogi właśnie Starostwu i nie chcieli ponosić kosztów remontu. 

Na posiedzenie przyszedł radny P. Sławiński (20+1=21).

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Piotr  Bugajski powiedział,  że  na  dzisiejszym

posiedzeniu  Zarządu omawiany był  temat  wniosku firmy,  która  robiła  rewitalizację  parku

przy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Jak ten wniosek został rozpatrzony?

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd

rozpatrywał wniosek jednej z firm wykonawczych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-

Zdroju,  która  zajmowała  się  rewitalizacją  parku.  Firma  wnioskowała  o  obniżenie  

do 95% nałożonej kary, jednej z kar, w wysokości 10 tysięcy złotych. Wcześniej w tej sprawie

odbyło  się  spotkanie  delegowanych  przedstawicieli  powiatu:  pani  A.  Madejak-Saków

Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i prawnika powiatu  

z wykonawcą. Zarząd nie wyraził zgody na wniosek wykonawcy, gdyż nie znalazł podstaw ku

wnioskowanemu umiarkowaniu kary. Kara 10 tysięcy złotych to po pierwsze kwota około 2%

wartości robót, poza tym firma może i miała  duży zakres prac,  ale wydaje się że sprawy

krajobrazowe  plus  ogrodzenie  nie  powinno  nastręczać  tylu  kłopotów.  Również  niestety

5



kilkakrotnie przedłużano termin wykonania tychże prac. W związku z tym postawiono powiat

w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ będzie bardzo skrupulatnie rozliczany z inwestycji, która

korzystała  z  dofinansowania  Urzędu  Marszałkowskiego.  W  związku  z  tym  można

powiedzieć,  że  należało  jakby  podwójnie  spojrzeć  na  sprawę.  Jest  jeszcze  jedna  kara

naliczana  za  nieterminowe  płacenie  podwykonawcy,  ale  jak  zostanie  ona  rozstrzygnięta  

to trudno powiedzieć.  Uzupełnił,  że wniosek wykonawcy był  o zmniejszenie kary o 95%  

z 10 tysięcy złotych, czyli do 500 złotych.

III. Wnioski i interpelacje

radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział,  że w okresie

międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje.

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że w Chojnie jest poz i jest przychodnia, która już

funkcjonuje.  Są  koledzy  lekarze,  którzy  tam  pracują.  Powiat  ma  w  planach  remont  

i  rozbudowę pomieszczeń  na  nową  przychodnię  specjalistyczną.  Ta  przychodnia  ma  być

przekazana dla Domu Lekarskiego. Chodzi o to, że środki z których ma to być robione są

środkami  powiatowymi.  Jeżeli  są  to  środki  powiatowe,  a  Dom  Lekarski  jest  jednostką

niepaństwową  -  prywatną  w  związku  z  tym,  uważa,  koledzy  też  tak  uważają,  

 że  powinna  być  równość  podmiotów  gospodarczych  i  nie  wie  dlaczego  jeden  podmiot

gospodarczy ma być finansowany przez starostwo, w tym sensie że jest mu remontowany

budynek,  dawany  pod  wynajem  w  sumie  to  nawet  nie  wie  za  ile,  będzie  to  jeszcze  

do wyjaśnienia. Pytanie jest takie do pana Starosty – jakie tam będą poradnie specjalistyczne.

Jeżeli będą tam poradnie specjalistyczne typu ortopedia to wtedy na pewno będzie potrzebny

rentgen.  Przy  nowych  kontraktach  z  NFZ  stawiany  jest  wymóg,  żeby  była  poradnia

ortopedyczna to w tym samym budynku ma być poradnia rentgenowska. Czy o tym myślano?

To są dodatkowe koszty. Nie jest przeciwko poradni specjalistycznej w Chojnie, tylko chodzi

o to, żeby na państwowym majątku nie tyle, żeby się nie bogaciły,  niech one się bogacą,  

ale  żeby  nie  było  takiego  wyróżniania.  Tak,  że  jeden  podmiot  gospodarczy  dostaje  coś  

za darmo,  a cała reszta musi sama sobie dawać radę. O to chodzi w tej interpelacji, gdzie

podpisali się koledzy z Chojny i radna. Przeprasza, ale nie dyskutowała tego tematu ze swoim

klubem. Sama wyskoczyła i są to jej przemyślenia. Uważa, że tak powinna się zachować,  

bo to byłoby nieuczciwe gdyby tak nie powiedziała. 

6



Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski powiedział,  w  kwestii

formalnej  interpelacja  złożona  przez  radną  w  formie  pisma  powinna  być  złożona  

na odpowiednim druku i skierowana na Zarząd Powiatu.

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że zostanie to uzupełnione.

Radna Joanna Kostrzewa złożyła interpelację nr 35/16 

dotyczy: prośby o równe traktowanie wszystkich podmiotów świadczących usługi zdrowotne

w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

„W  związku  z  planowaną  modernizacją  budynku  przy  ulicy  Dworcowej  w  Chojnie  na

potrzeby  Przychodni  Specjalistycznej  i  powstających  tam  gabinetów  POZ  (na  potrzeby

szpitala  

 w Gryfinie – Domu Lekarskiego) który to remont ma być realizowany ze środków Starostwa

Powiatu  Gryfino  zwracam  się  z  prośbą  o  równe  traktowanie  wszystkich  podmiotów

medycznych w tym zakresie. Od początku reformy zdrowia NZOZ SALUS realizuje zadania

POZ na terenie gminy Chojna w ramach kontraktu z NFZ i chciałby również jeżeli to możliwe

skorzystać  z  oferowanych  przez  Starostwo  środków  finansowych  dla  Domu  Lekarskiego  

w  zakresie  POZ  (nowe  gabinety  –  polepszą  standardy  przyjęć  dla  mieszkańców  gminy

Chojna).  Uważam, że zarówno w zakresie  dostępu do lokali  jak również w uczestnictwie  

w  organizowaniu  Białych  Sobót  powinny  mieć  wszystkie  podmioty  świadczące  usługi

zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ w powiecie gryfińskim.” 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział,  że  chciałby  zapytać  się  kolegów z  Zarządu jak

wygląda  w  tej  chwili  sprawa  wsadu  dziennego  w  jednostkach,  a  chodzi  o  żywność  

i  o  wyżywienie  w  szpitalu,  w zakładzie  opiekuńczo-leczniczym  oraz  w domach  pomocy

społecznej,  w  podległych  jednostkach.  Ostatnio  był  trochę  zbulwersowany  artykułem  

w 7 Dniach Gryfina pn. Obiad się nie należy. Chodzi o taką sytuację, że pacjent, który jest

formalnie wypisany z oddziału, a oczekuje na transport do domu karetką lub z rodziną, nie

otrzymuje posiłku. Ponoć są takie przypadki o czym sygnalizuje dziennikarz. Jeżeli są takie

przypadki to są one sporadyczne, że rodzina nie odbiera, a ktoś oczekuje kilka czy kilkanaście

godzin  w  szpitalu.  To  jest  to  zrozumiałe.  Szpital  jeszcze  za  niego  odpowiada,  więc

praktycznie  nie  powinno  być  żadnej  sprawy  ani  tego  artykułu,  a  jest  inaczej.  Z  kolei  

z doświadczenia lekarskiego wie,  że zdarzają się przypadki,  że pacjent,  który przychodzi  

7



ze  szpitala  nie  ma  karty  informacyjnej,  czyli  w  zasadzie  nie  wiadomo  jak  kontynuować

leczenie.  Zatem chciał  zapytać poprzez Zarząd panią dyrektor szpitala,  jak to w tej chwili

wygląda.  Jaki jest wsad dzienny żywieniowy do kotła? Również w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, gdzie przebywają ludzie, którzy nie potrafią protestować. 

Radny Tomasz Mirakowski złożył wniosek nr 36/16:

Jaka jest dzienna stawka żywieniowa (wsad do kotła) w jednostkach podległych powiatowi 

w  Szpitalu  Powiatowym  w  Gryfinie,  w  Zakładzie  Opiekuńczo-Leczniczym,  w  domach

pomocy społecznej. W artykule w 7 Dniach Gryfina pn. „Obiad się nie należy”, dziennikarz

sygnalizuje  przypadki,  że  pacjenci  formalnie  wypisani  z  oddziału,  oczekujący  na  terenie

szpitala na transport do domu, nie otrzymują posiłku. Z doświadczenia lekarskiego dodał,  

że zdarzają się też przypadki, że pacjenci nie mają karty informacyjnej po wyjściu ze szpitala

i nie wiadomo, w jaki sposób kontynuować leczenie takiego pacjenta.

Pismo znak: BRZ.0003.36.2016.DK

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że druga sprawa dotyczy dokumentu, który został

opublikowany  w  ostatnich  dniach  ubiegłego  roku  przez  Ministerstwo  Zdrowia  i  nowego

ministra. Są to mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i kardiologii. Bardzo ciekawy

dokument,  w którym jest  również bardzo wiele informacji  dotyczących powiatu. Nad tym

dokumentem należy  się  pochylić  i  zastanowić,  aby wśród danych  statystycznych  znaleźć

wnioski, które płyną dla powiatu. Prosiłby Zarząd, aby może przygotował z tego mnóstwa

informacji,  praktyczne  uwagi,  zwłaszcza  dla  tych  którzy  decydują  o  środkach  

na  następne  lata  w  zakresie  promocji  zdrowia.  Dosyć  bulwersująca  sprawa  w  zakresie

onkologii,  zagrożenie  dla  naszej  populacji  w zakresie  chorób nowotworowych jest  spore  

i będzie narastało. Powiat Gryfiński w niektórych jednostkach chorobowych jest w czołówce,

zwłaszcza  jeżeli  chodzi  o  choroby  układu  krążenia.  Należałoby  się  nad  tym  trochę

zastanowić,  być  może  stworzyć  jakieś  programy  promocyjne  w  zakresie  kardiologii  

i  onkologii.  To wymaga pewnie pieniędzy i  być może w tym roku nie jest ich za wiele,  

ale na następne lata być może te pieniądze się znajdą i dobrze by się było tym zająć.

Radny Tomasz Mirakowski złożył wniosek nr 37/16:

-  prośba  o  przygotowanie  praktycznych  uwag  i  wniosków  z  dokumentu  mapy  potrzeb

zdrowotnych  w  zakresie  onkologii  i  kardiologii  dotyczących  Powiatu  Gryfińskiego,

opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia.   

8



Pismo znak: BRZ.0003.37.2016.DK

Radny  Tomasz  Mirakowski zwrócił  się  bezpośrednio  do  Przewodniczącego  Rady  

z zapytaniem i ewentualnie zaproponować Radzie, aby w specjalny sposób uczcić okrągłą

datę Chrztu Polski. Akurat jest w tym wieku, że w 1966 roku jak było 1 000 lecie, miał wtedy

13 lat i w innych politycznych uwarunkowaniach była obchodzona ta rocznica. Już nieżyjący

profesor Gerard Labuda, który na podstawie niewielu danych z tamtego okresu wyznaczył

datę  14  kwietnia  jako  rocznicową  datę  Chrztu  Polski.  W jaki  sposób  godnie  to  uczcić  

na terenie  powiatu?  Propozycją  do rozważenia  byłaby uroczysta  sesja  nie  tylko  powiatu  

ale  wszystkich  gmin  z  terenu  powiatu.  Jak  to  zorganizować?  W jakim miejscu?  Dobrze

byłoby,  żeby Pan Przewodniczący zastanowił  się gdyż  jest  bardzo mało  czasu,  być  może

można byłoby powołać taki zespół radnych powiatu, przedstawicieli poszczególnych gmin,

które uczestniczyłyby w tych uroczystościach.  Jest to duże zadanie,  ale byłoby to wielkie

wydarzenie. To taka jest jego propozycja.

Radny Tomasz Mirakowski złożył wniosek nr 38/16:

- prośba o rozważenie możliwości zorganizowania uroczystej sesji Rady Powiatu wspólnie  

z gminami z terenu powiatu z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.

Pismo znak: BRZ.0003.38.2016.DK

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że propozycja

jest na pewno warta rozważenia. Pomysł zostanie przedyskutowany przez prezydium Rady 

i przewodniczących komisji. Na pewno jest on godny uwagi i w tym kierunku zaproponuje

jakieś rozwiązanie, które wspólnie będzie można zrealizować.

IV. Projekt  uchwały

Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdań  komisji

stałych  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  za  2015  r.  (druk  

nr 2/XIV);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  4), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  21  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 21, 
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przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XIV/90/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu

w Gryfinie za 2015 r., została podjęta jednogłośnie.

V. Projekt  uchwały

Rady Powiatu  w Gryfinie  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  Komisji

Rewizyjnej  z  realizacji  rocznego  planu  kontroli  

za 2015 r. (druk nr 3/XIV);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  4), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  21  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 21, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XIV/91/2016 w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  

z realizacji rocznego planu kontroli za 2015 r., została podjęta jednogłośnie.

VI. Projekt  uchwały

Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji

stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk nr 4/XIV);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  4), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  21  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 21, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XIV/92/2016 w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady

Powiatu w Gryfinie na 2016 r., została podjęta jednogłośnie.
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VII. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. (druk 

nr 5/XIV);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  4), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  21  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 21, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XIV/93/2016 w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  planu  kontroli  Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r., została podjęta jednogłośnie.

VIII. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w

Gryfinie na 2016 r. (druk nr 6/XIV);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  4), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  21  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 21, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XIV/94/2016 w sprawie  uchwalenia  planu  pracy Rady Powiatu  w Gryfinie  

na 2016 r., została podjęta jednogłośnie.

IX. Projekt  uchwały

Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na  nieodpłatne  i  nieograniczone  w  czasie  obciążenie  nieruchomości

zabudowanej  znajdującej  się  w  obrębie  ewidencyjnym  3  miasto  Gryfino,

działka  nr  162/1  stanowiącej  własność  Powiatu  Gryfińskiego,  służebnością

przesyłu  na  rzecz  PGE  Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  
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z  siedzibą  w  Bełchatowie,  ul.  Węglowa  5  i  każdoczesnego  jej  następcy

prawnego (druk nr 6A/XIV);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  4), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  21  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 21, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XIV/95/2016 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  i  nieograniczone  

w czasie obciążenie nieruchomości zabudowanej znajdującej się w obrębie ewidencyjnym 3

miasto Gryfino, działka nr 162/1 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, służebnością

przesyłu  na  rzecz  PGE  Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  S.A.  z  siedzibą  

w  Bełchatowie,  ul.  Węglowa  5  i  każdoczesnego  jej  następcy  prawnego,  została  podjęta

jednogłośnie.

X. Projekt  uchwały

Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu

Gryfińskiego na 2016 rok (druk nr 7/XIV);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman Michalski powiedział,  że  wszyscy

radni otrzymali autopoprawki Zarządu do druku nr 7/XIV (zał. nr 5), które były przedmiotem

obrad komisji stałych. Czy ktoś chciałby, aby jeszcze raz zostały odczytane autopoprawki?  

W związku z brakiem głosów poprosił Skarbnik Powiatu Izabelę Świderek o przedstawienie

prezentacji multimedialnej.

- prezentacja multimedialna, 

Skarbnik  Powiatu  Izabela  Świderek przedstawiła  prezentację  multimedialną  w  sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2016, stanowiącą  załącznik nr 6. Projekt

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r. został przedłożony Radzie w ustawowym terminie

(załącznik nr 7), przekazany został wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039, do zaopiniowania

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
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- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  budżetowej,  następnie  poprosił  

o przedstawienie opinii komisji i wniosków radnych. 

- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych, 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Arkadiusz  Łysik odczytał  pozytywną

opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 r., stanowiącą załącznik nr 8. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman Michalski powiedział,  że  Komisja

Budżetu i Gospodarki przedstawiła opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016

r., o co również poprosił pozostałe komisje: 

1.  Komisja  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  i  Administracji  Zespolonej

przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami, 

2.  Komisja  Rewizyjna  przyjęła  jednogłośnie  przedstawiony  projekt  uchwały  wraz  ze

zmianami, 

3. Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze

zmianami. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że radni na etapie

dyskusji nie wnieśli żadnych wniosków, poprawek.

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Przewodniczący odczytał  uchwałę  nr CCCXX.560.2015 Składu Orzekającego Regionalnej

Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  z  dnia  7  grudnia  2015  r.  w  sprawie  wydania  opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na

2016 rok (zał. nr 9) oraz uchwałę nr CCCXX.562.2014 Składu Orzekającego Regionalnej

Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  z  dnia  7  grudnia  2015  r.  w  sprawie  wydania  opinii  

o  możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetowego,  wykazanego  w  projekcie  uchwały

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (zał. nr 10).

- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,

- brak,

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie: 
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- brak;

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  4), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  21  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 21, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XIV/96/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

została podjęta jednogłośnie.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  podziękował  serdecznie  za  przyjęcie  budżetu  

na 2016 r. Uważa, że równie dobrze uda się wykonać budżet na 2016 r., jak budżet 2015 roku,

nad wykonaniem którego wkrótce będą debatować. Dodał, że kredyty które się pojawiły przy

konstrukcji budżetu pokazują, że Zarząd dla łatwości realizacji zadań chce z nich korzystać.

W budżecie  na 2015 r.  wpisany był  kredyt  w wysokości  1 miliona  złotych,  żeby płynnie

przeszły  ewentualne  inwestycje.  Udało  się  nie  korzystać  z  kredytu,  a  wiele  zadań  było

wykonanych. Zatem pomimo pewnych zapisów budżetowych Zarząd stara się robić to dosyć

ekonomicznie  a  realizować  większość  postulowanych  zadań.  Te  priorytety,  które  są  

w  budżecie,  przede  wszystkim  drogi,  służba  zdrowia  i  oświata  uda  się  realizować  dla

pomyślności mieszkańców, aby wszystkim żyło się lepiej.

XI. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk nr 8/XIV); 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman Michalski powiedział,  że  wszyscy

radni  otrzymali  autopoprawki  Zarządu  do  druku  nr  8/XIV  (zał.  nr  11),  które  były

przedmiotem obrad komisji  stałych.  Czy ktoś  chciałby,  aby jeszcze  raz zostały odczytane

autopoprawki? W związku z brakiem głosów odczytał uchwałę nr CCCXX.561.2015 Składu

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  z  dnia  7  grudnia  2015  r.  

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (zał. nr 12).
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  4), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  21  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 21, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  XIV/97/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej  prognozy finansowej

Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039, została podjęta jednogłośnie.

XII. Odpowiedzi na 
wnioski i interpelacje radnych. 

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  odnosząc  się  do  wniosku  radnego  Tomasz

Mirakowskiego w sprawie map potrzeb zdrowotnych powiedział, że mapy przygotowywane

są przez ministerstwo, w tym celu powołany jest zespół przy wojewodzie. Na dzień dzisiejszy

chociaż nie wynika to z kompetencji to tenże zespół zajmował się tymi mapami i wydawał

opinię  na  prośbę  ministerstwa.  Są  to  dwie  mapy  potrzeb  zdrowotnych,  które  dotychczas

zostały przygotowane, w zakresie onkologii i kardiologii. Komisja wydała opinię wskazując

na pewne elementy świadczące o niespójności etc., ale generalnie pozytywnie zaopiniowała

obie  mapy.  Z  pewnością  stanowią  one  kompendium  wiedzy,  natomiast  jest  to  przede

wszystkim narzędzie które ma służyć do tego, aby szpitale wyższej referencji mogły składać

wnioski, a marszałek, żeby mógł uruchomić program RPO poświęcony służbie zdrowia. Taki

jest postawiony wymóg Unii Europejskiej. Natomiast tak, jak pan radny to zauważył jest to

kompendium wiedzy i na pewno również przydatne powiatowi. Na poprzednim posiedzeniu

Zarząd  miał  spotkanie  z  panią  Prezes  Szpitala  w sprawie  realizacji  zadań  remontowych  

w szpitalu  w ramach części  ruchomej  czynszu dzierżawnego.  Na tym posiedzeniu  Zarząd

zajmował  się  m.in.  wnioskami,  które  wynikały  przede  wszystkim z  mapy onkologicznej  

w takim zakresie aby właśnie w tym roku przygotować się i sprofilować akcję Białe Soboty.

Zarząd chce je poświęcić przede wszystkim badaniom profilaktycznym,  chodzi o markery,

żeby w ramach tego przedsięwzięcia przebadać pod tym kątem możliwie największą ilość

osób. W tym kierunku Zarząd chce zaproponować działania. Oczywiście zapisana jest kwota

w budżecie na 2016 rok na realizację akcji Białe Soboty, która być może będzie zwiększana.

Akurat na dzień dzisiejszy Zarząd podjął decyzję odnośnie onkologii, dlatego że faktycznie 

z mapy onkologicznej wynika, iż mieszkańcy w Powiecie Gryfińskim zapadają na choroby

onkologiczne znacznie powyżej średniej wojewódzkiej, a nawet średniej krajowej. Dlatego
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Zarządowi zależy przede wszystkim na profilaktyce, chcąc w tym zakresie podjąć działania

rozpoznawcze.  Zarząd dyskutował  również nad tym,  żeby w kolejnym roku akcja  została

poświęcona kardiologii. Natomiast wniosków jakie płyną z mapy kardiologicznej niestety nie

jest  w  stanie  przedstawić,  ponieważ  mapa  kardiologiczna  była  przedmiotem  przekazania

dopiero pod koniec grudnia 2015 roku. Mapy będą znajdowały się w Wydziale Gospodarki

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ponieważ tam jest pracownik zajmujący się

ochroną  zdrowia.  Jeżeli  ktoś  będzie  zainteresowany  to  będzie  mógł  mieć  wgląd  w  ten

dokument, jeżeli będzie chciał z tego materiału coś powielić to oczywiście jest to możliwe. 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że dokument jest dostępny na stronie Ministerstwa

Zdrowia.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  jedni  sobie  wejdą  na  stronę

internetową, a drudzy po prostu chcą dostać jakiś wycinek do ręki, że wychodzi to od spraw

krajowych poprzez wszystkie województwa, gdzie należy odszukać własny powiat. Starosta

odnosząc  się  do  wniosku  radnego  Tomasz  Mirakowskiego  w  sprawie  wsadu  do  kotła

powiedział,  że jest to bardzo szczegółowe pytanie i w zakresie informację co do rodzaju  

i stawki żywieniowej odpowiedzi udzielą PCPR i Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Natomiast  w zeszłym roku Zarząd zajmował  się wyrażeniem zgody przy przetargu,  który

przechodził z roku na rok w tym zakresie dla DPS w Nowym Czarnowie. W związku z tym

nowa  pani  dyrektor  przedstawiała  temat  Zarządowi,  w  tym  czasie  już  zwracała  uwagę  

m.in. na stawkę i w wycenie, specyfikacji na procent dotyczący zróżnicowania, żeby jednak

ten wsad był różny. Natomiast niewątpliwie ta stawka jest niewysoka. W dniu 19 stycznia

2016 r. na spotkaniu starostów z nowym Wojewodą Zachodniopomorskim, Starosta złożył

wniosek w tej  sprawie,  która łączy powiat  z funkcją wojewody,  że dotacje  przekazywane

powiatowi od wojewody dla domów pomocy społecznej są zaniżane, w szczególności w DPS

w Nowym Czarnowie i  w Moryniu.  W tych dwóch domach jest  większość mieszkańców,

która znajdowała się w dps jeszcze pod rządami starej ustawy sprzed 2004 roku. Zgodnie  

z przepisy ci mieszkańcy są utrzymywani z dotacji przekazywanej od wojewody. Z drugiej

strony zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi w 2004 roku to Starosta co roku,  

na podstawie kosztów utrzymania,  publikuje w Dzienniku Urzędowym stawkę na jednego

mieszkańca w danym domu pomocy społecznej. Jeżeli gmina umieszcza mieszkańca w domu

pomocy  społecznej  to  jest  zobowiązana  płacić  kwotę  zgodnie  z  obowiązującą  stawką.  

Ta kwota jest jeszcze dzielona w części na opłatę ponoszoną przez mieszkańca, a w części
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przez gminę. Niestety różnica pomiędzy nową opłatą a tym co przekazuje wojewoda to około

500 zł. Można powiedzieć tak, że stawka zaniża po prostu standard życia w domu pomocy

społecznej,  a  to  się  przekłada  albo  na  wynagrodzenia  pracowników,  których  nie  można

podnieść tak, jak powinni zarabiać albo niestety obniża standard innych. Ponieważ wszyscy

muszą mieć w tym domu równo to po prostu uśrednia się. Ten problem został zgłoszony panu

wojewodzie, który odnotował i pewnie weźmie to pod uwagę. Nie tylko chodzi o te koszty, bo

na koszty wpływają jeszcze sprawy dotyczące profilu domu pomocy społecznej.  Są domy

pomocy społecznej, gdzie przebywają osoby chodzące i normalnie funkcjonujące, natomiast

są  domy  pomocy  społecznej,  gdzie  są  osoby  leżące  i  wymagają  większej  troski,  które

spożywają  pokarm  przez  rurkę.  Są  to  oczywiście  znacznie  wyższe  koszty  utrzymania.  

A jeszcze wyższe koszty są  jak w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, gdzie

jest młodzież ucząca się. Ma nadzieję, że jeżeli wniosek zostanie spełniony to może zarówno

ta stawka jak i warunki pracy wszystkim się poprawią. W tej sprawie również występował  

do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w odpowiedzi przyznało rację  

i  że  usilnie  nad tym pracuje,  żeby zrobić  w tej  dziedzinie  krok do przodu.  Należy mieć

nadzieję, że się będzie poprawiało w tej sprawie. W tym roku można powiedzieć, że dotacja

od wojewody wzrosła o 150 zł  na mieszkańca.  Jak wcześniej  zostało powiedziane to jest

jeszcze za mało.  Co do szczegółów jeżeli  chodzi  o stawkę i  żywienie na pewno zostanie

udzielona odpowiedź. 

Natomiast  nie  jest  w stanie  ustosunkować się  do  artykułu  prasowego na  temat  żywienia,

ponieważ nie wie czy dotyczy to jednostki powiatu. Z jednej strony jest ludzkie zachowanie 

a  z  drugiej  pewnie  przepisy.  Sam również  korzystał  ze  szpitala  i  wie  niestety,  że jak się

człowiek zamelduje nie o tej godzinie, o której należy to niestety nie jest zakwaterowany  

i musi czekać do śniadania. Podejrzewa, że tak samo niestety jest przy wypisie. Tak to działa.

To jest trochę jak na obozie – trzeba być zakwaterowanym i wprowadzonym we wszystkie

księgi, bo później się okazuje, że to wszystko rzutuje na kontrakt z NFZ. Rozumie, że w tym

wszystkim trzeba być w jakiejś mierze ludzkim, nikt nie zbiednieje, ale to już jest kwestia jak

funkcjonuje dana jednostka. Co do odpowiedzi na interpelację radnej J. Kostrzewy to jest tak,

jak pan Przewodniczący wskazał,  że  jest  to  wniosek do Zarządu,  ale  odpowie w sprawie

dotyczącej  Chojny  i  zamiarów  do  zrealizowania.  Po  pierwsze  majątek  o  którym  mowa

stanowi majątek powiatu, czyli wszyscy razem Zarząd i Rada są odpowiedzialni za to, żeby

ten majątek był  jak najlepiej  zagospodarowany.  Akurat w internacie  praktycznie  od kiedy

istnieje  powiat,  od  kiedy  powiat  przejął  ten  budynek,  nie  udało  się  skutecznie

zagospodarować trzeciego piętra, które stoi puste. W związku z tym są koszty ogrzewania  
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i  niewykorzystywania  tych  pomieszczeń.  Nie  udało  się  go  zagospodarować,  przy  czym

oczywiście ogłaszane były przetargi, a trzecie piętro jest w takim a nie innym stanie, niestety

nie udawało się nigdy przez te 15-20 lat znaleźć podmioty,  które chciałyby tam rozpocząć

jakąkolwiek  działalność.  W związku  z  tym,  po  pierwsze  należy  realizować  zadanie  jak

najbardziej właściwego wykorzystania mienia i zapewnienia mieszkańcom ochrony zdrowia.

Zatem w momencie kiedy w Chojnie zrodziła się niestabilna sytuacja co do funkcjonowania

nie obcego podmiotu, tylko podmiotu powiatowego, to nawet jeżeli wspólnikiem powiatu jest

spółka X,Y,Z to za zadanie – szpital czy ochrona zdrowia  mieszkańców odpowiedzialny jest

powiat. Tak jest zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym. W związku z tym zamiarem

Zarządu  jest  po  pierwsze  wykorzystanie  tego  budynku  w  100%,  po  drugie  oczywiście

poprawa opieki medycznej dla mieszkańców Chojny, która niestety cały czas odczytywana

jest,  nawet  przez  NFZ,  jako  biała  plama.  Trzeba  w  jak  najszerszym  względzie  rozwijać

specjalistykę.  W poprzednich  latach  udało  się  przywrócić  specjalistykę  i  rozbudować  ją  

w Chojnie. W działalności szpitala był taki moment, że nie było ani specjalistyki w Gryfinie

ani  w  Chojnie.  Udało  się  to  powiatowi  odbudować  dużym  wysiłkiem.  Pierwszy  rok  

w  Chojnie  to  przecież  była  komercja.  Niestety  uwarunkowania  są  takie,  że  często  

w działalności decyduje uzyskanie bądź nieuzyskanie kontraktu z NFZ, czyli trzeba po prostu

wykazywać potrzeby w danej dziedzinie. Wówczas też trzeba pozyskiwać lekarzy, na których

w wielu  specjalizacjach  jest  deficyt,  trudno jest  kogoś  namówić  na  przyjazd  do Chojny  

i prowadzenie działalności. Stąd taki pomysł a nie inny. W związku z tym trudno się zgodzić

Zarządowi  z  argumentem  zgłoszonym  przez  radną  J.  Kostrzewę,  że  robione  jest  coś  

dla podmiotu prywatnego.  Powiat realizuje swoje ustawowe zadanie,  a robione jest  to dla

mieszkańców.  Chciałby  wrócić  do  pewnej  historii.  Na  argument,  że  Zarząd  robi  coś  

dla jakiegoś podmiotu, to chciał powiedzieć że swego czasu Powiat Gryfiński oddał swoją

nieruchomość  Gminie  Chojna  właśnie  na  funkcjonowanie  POZ,  czyli  w  tym  momencie

typowo prywatnego podmiotu. Można by powiedzieć iż w rezultacie oddano to bez przetargu,

ponieważ tam działał ten podmiot.  Oddając na własność nieodpłatnie budynek, powiat dał

przez  to  możliwość  Gminie  Chojna  przekazania,  w  tym  momencie  tylko  za  czynsz

dzierżawny, pod działalność typowo prywatnego podmiotu jakim jest POZ.

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że WOMP sprzedaje swój budynek za milion sto,  

bo nikt inny się nie zgłosił, budynek wyremontowany, czy nie można byłoby go odkupić.  

I nie mówi tutaj tylko o powiecie, ale może Dom Lekarski.
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Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  odpowiedział,  że  Dom  Lekarski  jeżeli  chciałby

kupić i prowadzić tam działalność to może to robić, natomiast czym innym jest Dom Lekarski

a  czym  innym  jest  realizacja  zadania  własnego  powiatu  w  zakresie  służby  zdrowia  

i specjalistyki przez szpital.

Radna  Joanna  Kostrzewa zapytała,  czy  nie  można  tego  robić  w  miejscu  już  do  tego

przystosowanym, w przychodni.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  odpowiedział,  że  Sanepid  wielokrotnie  wydawał

opinię na ten budynek w Chojnie, zresztą lekarze tam funkcjonujący także podnosili, że może

będzie  w  pewnym  momencie  taka  sytuacja,  że  swoją  działalność  tutaj  będą  musieli

zakończyć. Tak samo jak my w naszym szpitalu w naszych budynkach niestety wykonujemy

pewne  działalności.  Przekaże  tutaj  akt  notarialny  pomiędzy  powiatem  a  Gminą  Chojna

dotyczący tego budynku, gdzie jest zapisane że w momencie kiedy na przykład gmina dojdzie

do wniosku, że będzie jej się opłacało sprzedać ten budynek to ma obowiązek zapewnić inny

budynek dla prowadzenia działalności podstawowej opieki zdrowotnej. Mówi to w kontekście

tego, że niestety ten argument dotyczący tego, że powiat jednych tak traktuje a innych inaczej,

po prostu nie może się tutaj ostać, bo dokładnie jest inaczej. Jeżeli chodzi o samą dzierżawę

to mówi się o pewnym przeznaczeniu, Zarząd myśli o szpitalu natomiast ostatecznie to Rada

będzie decydować, bo taki jest wymóg, o wyrażeniu zgody bądź nie na dzierżawę w sposób

bezprzetargowy tego piętra, bo taka jest ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli będzie

to powyżej trzech lat to będzie o tym decydowała Rada. Natomiast jeżeli chodzi o piętro to po

pierwsze  tę  inwestycję  rozpocznie  się  od ważnej  rzeczy tzn.  od  budowy windy.  Budowa

windy bez względu na to, czy dotyczyłaby przychodni zdrowia czy czegokolwiek dla tego

budynku, jak w każdym budynku użyteczności publicznej,  winda jest potrzebna.   Są duże

szanse  na  pozyskanie  środków,  ponieważ  powrócił  program likwidacji  barier  w  PFRON,

pierwszą  rzeczą  będzie  właśnie  złożenie  wniosku  by  pieniądze,  które  są  tutaj  zapisane

pomnożyć o dotację z PFRON na budowę windy. I od tego trzeba zacząć. 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, jakie specjalizacje tam się będą mieściły, żeby zrobić

remont w przychodni trzeba wiedzieć co się tam będzie odbywało. Na przykład jak poradnia

ortopedyczna to i rentgen.
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Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  odpowiedział,  że  rozumie  to  tylko  że  nie  jest

specjalistą.  Z  tego co  udało mu się  dowiedzieć  to  dzisiaj  rentgeny są przenośne  a  zakup

urządzenia  to  koszt  ok  300 000 zł.  Teoretycznie  każdy kto  podnosi  jakość swoich  usług,

gdyby był majętny…

Radna  Joanna  Kostrzewa powiedziała,  że  wie  że  odrzucano  oferty  z  poz,  należałoby

porozmawiać z NFZ jakie są wymogi  na prowadzenie  ortopedii.  Jeżeli  miała  by tam być

ortopedia i chirurgia. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  dodał, że trudno mu odpowiedzieć jak się będzie

rozwijała technologia, bo może to jest kwestia przesłania zdjęcia. Chociaż to nie jest tylko

kwestia zdjęcia, bo trzeba mieć jeszcze lekarza, który oprócz tego że jest chirurgiem to jest

uprawniony czy ma umiejętność odczytywania tego zdjęcia. Dodał, że jest rozporządzenie  

w tej sprawie co do certyfikatów. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  poprosił  o skupienie się  

na interpelacji a nie rozszerzaniu zakresu dyskusji.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że już udzielił odpowiedzi.

XIII. Sprawy różne, 
informacje, wolne wnioski. 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że w grudniu uczestniczył w spotkaniu w Domu Pomocy

Społecznej, na którym obecni byli pan Wicestarosta Gryfiński i radna A. Ciszkiewicz. Została

odebrana  piękna  sala  do  użytku.  Chciał  podziękować  pani  Dyrektor  DPS,  całej  radzie

pedagogicznej  za  przygotowanie  przedstawienia  Narodzenia  Pana  Jezusa  i  całej  scenerii.

Mieszkańcy zagrali koncert na wysokim poziomie, łzy same cisnęły się do oczu. Jadąc tam, 

a był pierwszy raz w tym miejscu, to są budynki odnowione i piękne, ale są też budynki  

w złym stanie. Czy te budynki należą do Starostwa? 

Starosta Gryfiński  Wojciech Konarski  odpowiedział,  że  zarówno droga dojazdowa jak  

i budynki oraz cały teren należą do Gminy Gryfino. Swego czasu te budynki, które Gmina

Gryfino  użyczyła  powiatowi  na  działalność  zostały  odremontowane.  Została  tam

wybudowana szkoła – dwa budynki zostały odremontowane. A na osobnej działce jest jeszcze
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Zakład  Opiekuńczo-Leczniczy  Psychiatryczny.  Obecna  na  sali  pani  Julia  Porwit  chyba  

z satysfakcją  wysłuchała podziękowań. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  poinformował, iż na posiedzeniach komisji stałych

Rady Powiatu w Gryfinie przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i  Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2015 r.  (zał.  nr 13).  Jeżeli  w tym zakresie  są jakieś

sugestie,  pytania  i  ewentualnie  wnioski  to  prosi  o  ich  złożenie  praktycznie  w  każdym

terminie,  ponieważ komisja  pracuje  na  okrągło  i  jeżeli  jest  jakiś  temat  dodatkowy to  się

chętnie tym zajmie.

Radny Marek Brzeziński powiedział,  że  chciałby się zwrócić do Pana Starosty w nieco

odświętnym tonie. W grudniu ubiegłego roku odbyły się dwie imprezy, eventy pt. Wigilia  

na  pograniczu  w  Mescherin  oraz  wystawa  poświęcona  pionierce  gryfińskiej  Marii

Dobromilskiej,  prezentująca również pokolenia powojenne. To były dwa wydarzenia, które

były dla środowisk kultury i seniorskich niezmiernie ważne. Zostały one zauważone przez

szczecińskie media – radio i gazety, a również media niemieckie. Dzisiaj ma przyjemność  

w  imieniu  Biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie  i  Stowarzyszenia  Pokolenia  Pokoleniom  

oraz  Towarzystwa  Miłośników  Historii  Ziemi  Gryfińskiej,  podziękować  Panu  Staroście  

za wsparcie tych dwóch przedsięwzięć.

Radny Marek Brzeziński wręczył podziękowania Staroście Gryfińskiemu.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował, a jednocześnie przeprosił, że nie mógł

uczestniczyć w tych wydarzeniach ze względu na zdrowie, które w grudniu nie pozwoliło mu

na to,  codziennie  walczył  z  dolegliwościami.  Dodał,  że  chyba  spija  śmietankę,  ponieważ

oczywiście zarówno on jak i Zarząd popierał tę sprawę, radni poprzez głosowanie umożliwili

dofinansowanie tejże imprezy.

Radny  Marek  Brzeziński zwrócił  się  z  prośbą  o  poprawienie  skrzywionego  banneru

wiszącego na ścianie.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  przypomniał  radnym  

o  obowiązku  składania  oświadczeń  majątkowych.  Pisma  zgodnie  z  wykazem  pism

skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie  znajdują się do wglądu w Biurze
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Obsługi Rady i Zarządu. Jest to pismo mieszkańca Powiatu Gryfińskiego, które było również

omawiane na każdej komisji.

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie

1. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały Nr XII/74/2015 Rady Powiatu  

w  Gryfinie  z  dnia  26  listopada  2015  r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Starostę

Gryfińskiego, wraz z opinią prawną w tym zakresie - zał. nr 14.

XIV. Zakończenie 
posiedzenia.

  

O  godz.  15.55  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  wobec

wyczerpania porządku obrad zamknął XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Rady 

Roman Michalski

22


