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PROTOKÓŁ nr XXX/17 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 22 czerwca 2017 r. 

 

XXX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 22 czerwca 2017 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 18 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 w Gryfinie Roman Michalski powitał Starostę 

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie, przedstawicieli inspektoratów i służb powiatowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli 

lokalnych mediów oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego, w szczególności stypendystów 

Rady Powiatu i ich rodziców. Na protokolantów powołał Dominikę Konopnicką i Magdalenę 

Romankiewicz. Następnie przedstawił porządek obrad, do którego Starosta Gryfiński wniósł 

o uzupełnienie. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Marek Brzeziński (18+1=19). 

 

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

Powiatu Gryfińskiego Zarząd Powiatu wnosi o zmianę w porządku obrad polegającą na: 

- wprowadzeniu w punkcie XII porządku obrad „Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039” (projekt na druku nr 9/XXX). W związku z powyższym 

kolejne punkty porządku obrad ulegną przesunięciu. Przedmiotowy projekt uchwały wszyscy 

radni otrzymali w dniu dzisiejszym.  
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W okresie od wysłania materiałów sesyjnych, Zarząd analizował czy powiat jest gotowy  

do rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza  

w Chojnie wraz z dojazdami”. Wpłynęła jedna oferta, która jest o 200 000,00 zł wyższa niż 

wcześniej zakładany limit środków w wysokości 1 080 000,00 zł. Na tę inwestycję powiat 

również otrzymał dotację z budżetu państwa powyżej 400 000,00 zł. Oczywiście ze względu 

na terminy zachodzi konieczność zwiększenia limitu. Bez zwiększenia limitu Zarząd nie 

będzie mógł rozstrzygnąć przetargu. Stąd w imieniu Zarządu zwrócił się do Rady o ujęcie  

w porządku obrad projektu dot. zwiększenia limitu środków na tę inwestycję i zaproponował, 

żeby został rozpatrzony jako ostatni druk. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w związku z brakiem innych 

głosów poprosił o przegłosowanie zaproponowanej zmiany do porządku obrad. W wyniku 

głosowania zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie (19 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw). Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr 3. 

 

Protokół nr XXIX/17 z dnia 25.05.2017 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

Na posiedzenie przyszedł radny Paweł Sławiński (19+1=20). 

Posiedzenie opuścił radny Rafał Mucha (20-1=19). 

 

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

 

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. Starosta powiedział, że chciałby zwrócić 

uwagę na następujące sprawy. W zakresie szkolnictwa Zarząd w dniu 11 maja br. na swoim 

posiedzeniu zaakceptował wniosek złożony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie dotyczący przystąpienia do programu Ministerstwa Obrony Narodowej  

tj. certyfikacji klas wojskowych. Powiatowi udało się zakwalifikować do trójki powiatów  

z województwa zachodniopomorskiego, które otrzymały certyfikat od Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Jest to o tyle ważne, że za tym certyfikatem idzie konkretna podstawa 

programowa. A młodzież, która z klas wojskowych przejdzie dwuletni program będzie 
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uzyskiwała dodatkowe punkty na studia, ewentualnie do innych organizacji wojskowych, 

które obecnie powstają. Prowadzona przez lata w formie autorskiej klasa ma szansę rozwoju  

i atrakcyjnej formy przekładającej się na dalsze możliwości dla uczniów. Oczywiście  

w okresie wakacyjnym szkoła ma do wykonania jeszcze jedno zadanie – musi uzgodnić 

podstawę programową z kolei z Ministerstwem Edukacji. Na posiedzeniu Zarząd rozstrzygnął 

również przetarg dotyczący Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w zakresie 

wykonania instalacji przeciwpożarowej dla budynku szkoły i internatu, z uwagi na wynik 

kontroli przeprowadzonej przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, która stwierdziła  

że niestety nie ma w tych instalacjach wymaganego 3-6 bar ciśnienia. W związku z tym 

Zarząd zdecydował się na wykonanie indywidualnych instalacji, które będą wspomagane  

w przypadku zaniku ciśnienia hydroforami za kwotę około 125 000 zł. Tylko jedna firma 

złożyła ofertę. Na posiedzeniu Zarząd zaakceptował koncepcję projektu, na który będzie 

składana aplikacja w ramach programu infrastruktury szkół zawodowych. To z kolei dotyczy 

poprawy bazy oświatowej w kierunku szkolnictwa zawodowego. Tu się odbyło spotkanie 

Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz dyrektorów szkół z Gryfina  

i Chojny. Został wypracowany wniosek. Projekt opiewa na 3,5 miliona złotych. Zarząd chce 

skorzystać z tego, że w zeszłym roku powiat wykonał salę gastronomiczną w Gryfinie  

z własnych środków za kwotę około 600 000 zł, a założenia projektu są takie, że również  

wcześniej wydatkowane środki podlegają zwrotowi. Korzystając z obecności przedstawicieli 

Straży Pożarnej, przede wszystkim pana Pawła Trzaskosia, który reprezentuje zarówno 

Prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ale również Wiceprezesa 

Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych, po raz pierwszy w uchwale, nad którą dzisiaj 

będzie Rada procedować tj. zmiany do budżetu, Zarząd wprowadził dotację w wysokości 

62 500 zł na wspomaganie ochotniczych straży pożarnych. Wcześniej padały w tej sprawie 

wnioski, m.in. radnego Zdzisława Malika, ale również sytuacja finansowa i kondycja powiatu 

pozwala żeby wzmacniać straże pożarne. Robione jest to też dlatego że dzisiaj zmienia się 

sposób finansowania na bardziej centralizowany jeżeli chodzi o dotychczasowe wspomaganie 

ze szczebla wojewódzkiego. Czytając różne media, mieszkańcy powiatu również o tym 

wiedzą, że ochotnicze straże pożarne są pierwszymi strażami, które znajdują się na drogach 

czy to powiatowych czy gminnych, gdzie usuwają drzewa po wichurach czy rozlane plamy 

oleju, co niewątpliwie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, zarówno kierowców, jak  

i pieszych. Do tego dochodzi nasilanie tych zjawisk. Wszystko to spowodowało, że Zarząd 

wystąpił z taką propozycją. Oczywiście w kolejnych miesiącach, latach będzie trzeba 

wspólnie wypracować m.in. z Powiatowym Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych 
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metody przydzielania i cele, na które powiat będzie wspomagał straże pożarne. Niewątpliwie 

chodzi o sprzęt i środki materiałowe do m.in. usuwania skutków wypadków na drogach. W tej 

uchwale również zwiększone zostaną środki na Dom Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie o kwotę 300 000,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o kwotę 200 00,00 

zł. Opłaty, które wpływają do powiatu z tytułu wykonywania usług pozwalają na zwiększenie 

środków zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Ma nadzieję, że środki zostaną 

spożytkowane zarówno na poprawę warunków finansowych pracowników, ale przede 

wszystkim, bo są one od mieszkańców, na poziom usług chociażby wyżywienia. Na swoich 

posiedzeniach Zarząd zajmował się służbą zdrowia, która każdemu leży na sercu. Najpierw 

wyłonił podmiot zewnętrzny, następnie powołał wspólną komisję do przeprowadzenia 

rekontroli, ponieważ w zeszłym roku korzystając z uprawnień powiat przeprowadził kontrolę 

właścicielską spółki. Zespół został powołany w celu skontrolowania zarówno czy zostały 

wykonane zalecenia z poprzedniej kontroli, ale również w celu sprawdzenia działalności  

za 2016 rok, czyli niektórych spraw które wynikają ze sprawozdania, bilansu, rachunku 

zysków i strat za 2016 rok. W okresie międzysesyjnym był na spotkaniu z Ministrem 

Zdrowia, które odbyło się w Szczecinie. Wszystkim zawsze na sercu leżało dochodzenie  

do standardów. Wszyscy wiedzą, że jeżeli chodzi o standardy budowlane czy techniczne, 

które powinien spełniać szpital, był dotychczas w rozporządzeniu określony termin – 2017 

rok. W tej chwili trwają prace, w rezultacie to rozporządzenie nie będzie już obowiązywało. 

Nie będzie określonych żadnych terminów. Zostanie to zamienione na podejmowanie 

indywidualnych decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i będzie się to 

nazywało spełnianiem warunków bezpieczeństwa. To Inspektor będzie sprawdzał czy dane 

pomieszczenie czy dziedzina spełnia wymogi bezpieczeństwa dla wykonywanych usług 

medycznych. Tak, jak już mówił na poszczególnych komisjach stałych, w związku  

z pewnymi perturbacjami czy trudnościami w rozpoczęciu i wyłonieniu wykonawcy 

współudziałowiec spółki Dom Lekarski SA. złożył oświadczenie dla Zarządu Powiatu,  

że w umówionym zakresie oczywiście inwestycja zostanie wykonana natomiast w tej chwili 

będą dogrywane szczegóły, ponieważ w tej deklaracji nie do przyjęcia są zaproponowane 

daty. Przesuwanie tych standardów nie zwalnia z tego, że mieszkańcy i pracownicy jak 

najszybciej powinni mieć ten komfort na izbie przyjęć i w bloku porodowym. W miesiącu 

wrześniu będzie można podać jasne i czytelne konkrety. Na swoim posiedzeniu Zarząd 

również rozstrzygnął przetarg na budowę Zakładu Aktywności Zawodowej, wykonawcą 

będzie gryfińska firma. Niestety tak, jak wcześniej Starosta w imieniu Zarządu wnioskował  

o zwiększenie limitu na drogę – ulicę w Chojnie, bo okazało się że ta inwestycja jest  



 5 

o 200 000 zł droższa niż wcześniej przewidywał to akurat tutaj mieści się w limicie. Mówi  

o tym, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę, że niestety rynek pracy, rynek wykonawców, 

zmienia się. Dzisiaj już widać, że coraz mniej podmiotów przystępuje do ogłaszanych 

przetargów. Tak, jak w zeszłym roku na ogłaszane przetargi zgłaszały się po 2-3 podmioty to 

obecnie zgłasza się po 1. Widać, że są to poważne trudności. Poza tym stawka godzinowa, 

najniższe wynagrodzenie i kolejne zapowiedzi zmian oraz brak ludzi na rynku pracy 

powoduje, że oferty zaczynają być coraz droższe. Na przyszłość należy się spodziewać,  

że powiat będzie wykonywał mniej inwestycji i drożej. Tak to niestety zaczyna wyglądać. 

Jeżeli są jakieś pytania to Zarząd na nie odpowie. 

 

Na posiedzenie przyszła radna Monika Niedźwiecka (19+1=20).  

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (20+1=21). 

 

III. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku 

szkolnego 2016/2017 oraz szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 

2016/2017. 

 

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

powiedziała: „Szanowni Państwo. Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można 

dać młodemu człowiekowi jest wykształcenie. Słowa Arystotelesa są aktualne szczególnie 

dzisiaj, kiedy o sukcesie decydują nieustannie rozwijane umiejętności i solidna, 

wszechstronna wiedza. To właśnie ona otwiera wiele bram prowadzących do wyznaczonego 

celu i jest przepustką do realizacji własnych marzeń. Na dzisiejszej sesji gościmy 

tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, 

których wyniki i osiągnięcia w nauce są potwierdzeniem ich wielkiego zapału i chęci  

do poznawania świata. Za swoją pracę i zaangażowanie zostali wyróżnieni przez Radę 

Powiatu stypendiami. W tym ważnym wydarzeniu, stypendystom towarzyszą ich rodzice, 

którym także należą się podziękowania i słowa uznania. Przyznane stypendium to wspaniałe 

uhonorowanie Państwa pracy włożonej w wychowanie Waszych dzieci i wspieranie ich 

zamiłowań do zdobywania wiedzy, umiejętności, zdolności i zainteresowań. To dzięki Wam, 

Wasze dzieci mają szanse zdobywać wymarzone szczyty. A teraz czas, abyśmy poznali 

najzdolniejszych absolwentów naszych szkół: 
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Podwójne wyróżnienie – stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i szczególne wyniki 

w nauce otrzymuje Piotr Oleszczyszyn – niezwykle utalentowany w wielu dziedzinach 

absolwent ZSP nr 2 w Gryfinie. Piotr ukończył Technikum Zawodowe w zawodzie technik 

elektryk z najwyższą w szkole średnią ocen 5,5. Jego pasją jest technika i fizyka.  

W kwietniu br. w Bydgoszczy, Piotr zdobył tytuł laureata XIX edycji Olimpiady Wiedzy 

Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” zajmując drugie miejsce w Polsce. Ten znakomity 

wynik pozwolił mu na uzyskanie wolnego wstępu na wyższe uczelnie techniczne w całym 

kraju. Ważną rolę w życiu Piotra odgrywa także sport. Piotr trenuje lekkoatletykę i jest 

zawodnikiem I klasy Międzyszkolnego Klubu Sportowego Hermes Gryfino. Wolne chwile 

poświęca na treningi, obozy sportowe i zawody. Na swoim koncie ma liczne sukcesy  

na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. W przyszłości chciałby zostać prezesem firmy 

technologicznej i trenerem wyróżniającego się klubu sportowego. 

 

Robert Wójcik, ukończył Technikum Zawodowe w zawodzie technik ekonomista w ZSP  

nr 2 w Gryfinie. Przez cały okres nauki aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Przez 

kolegów i nauczycieli postrzegany jako życzliwy i pomocny oraz dobry organizator. 

Interesuje się ekonomią, filmem, muzyką i architekturą. W przyszłości chciałby pracować  

w zawodzie architekta. Roberta pasjonują również języki obce, przede wszystkim angielski  

i niemiecki. W wolnych chwilach lubi rysować, a także jeździć rowerem. Średnia ocen 5,38. 

 

Oliwia Mielczarek, uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-

medycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Przez cały okres nauki kreatywnie angażowała się  

w życie społeczności szkolnej. Pasją Oliwii jest literatura polska i zagraniczna oraz kultura  

i tradycje innych krajów. Od codziennych obowiązków odpoczywa czytając książki i jeżdżąc 

na rowerze. Marzy, aby skończyć studia: filologię angielską i prawo. Średnia ocen 5,0. 

 

Rafał Karpicki, absolwent Technikum Zawodowego w ZSP w Chojnie w zawodzie technik 

informatyk. Niezwykle sumienny i skromny. Posiada wyjątkową wiedzę w dziedzinie religii, 

głównie pod kątem egzegezy i teologii biblijnej. Zdobył I miejsce na etapie diecezjalnym  

w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Zdobył certyfikat ITEssentials w ramach 

Cisco Networking Academy. Reprezentował szkołę w zawodach sportowych zdobywając  

w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Chłopców I miejsce. W konkursie szkolnym 

„Exlibris wizytówką książki i biblioteki” uzyskał III miejsce. Rafał interesuje się tworzeniem 

stron i aplikacji internetowych oraz sportem. Dąży do poznawania nowych technologii, 
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poszerza swoją wiedzę z zakresu języków programowania. Swoją przyszłość wiąże  

z zawodem informatyka. Średnia ocen 5,0. 

 

Justyna Snopek, absolwentka ZSP nr 2 w Gryfinie. Ukończyła Technikum Zawodowe  

w zawodzie technik ekonomista. Empatyczna, odpowiedzialna i zawsze zaangażowana –

zarówno w życie klasy jak i szkoły. Brała też czynny udział w pracach na rzecz wolontariatu. 

Interesuje się ekonomią, statystyką, turystyką i geografią. W wolnych chwilach ogląda filmy, 

śledzi zmiany ekonomiczne na rynkach europejskich i poddaje je analizie. W przyszłości 

chciałaby ukończyć studia na kierunku ekonomicznym lub matematyczno-przyrodniczym, 

które pozwoliłyby jej zostać bizneswoman, znającą reguły geograficzne świata. Średnia ocen 

5,0. 

 

Michalina Czubak, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Jako przewodnicząca Szkolnego Klubu Douzelage, 

reprezentowała szkołę na forum międzynarodowym uczestnicząc w projektach  

i przedsięwzięciach, m.in. była młodzieżowym liderem projektu „Kobiety w społeczeństwie” 

oraz współautorką projektu „Politeja Szkoły Średniej”. Była wolontariuszką WOŚP, 

członkiem Młodzieżowej Grupy WOPR, honorowym dawcą krwi, członkiem szkolnego koła 

teatralnego. Reprezentowała szkołę w konkursach recytatorskich, m.in. dwukrotnie  

w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” oraz Konkursie 

Recytatorskim Poezji i Prozy Religijnej, w którym uzyskała wyróżnienie. Dużym sukcesem 

było także wyróżnienie w wojewódzkim konkursie dla uczniów klas licealnych na najlepszą 

pracę pisemną nt. „Wolność słowa a mowa nienawiści: tolerancja, stereotypy, uprzedzenia  

i dyskryminacja". Michalina brała również udział w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie  

oraz konkursach matematycznych i ekonomicznych. W wolnych chwilach czyta książki, gra 

na pianinie. Zamierza studiować prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Średnia ocen 5,0. 

 

W gronie stypendystów jest także Aleksandra Sadzewicz, która niestety nie mogła dziś 

przybyć na sesję. Stypendium dla Oli odbierze mama – pani Grażyna Sadzewicz. 

Aleksandra Sadzewicz, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Zdyscyplinowana i zawsze sumienna, zarówno w klasie 

pierwszej jak i trzeciej miała stuprocentową frekwencję. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, 

brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta” oraz konkursach 

matematycznych i ekonomicznych. Reprezentowała szkołę w zawodach sportowych  
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w koszykówce i piłce ręcznej. Była honorowym dawcą krwi. W wolnych chwilach lubi czytać 

książki i słuchać muzyki. Zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia 

ocen 5,0.” 

Prezydium Rady wręczyło stypendystom oraz ich rodzicom listy gratulacyjne. 

 

O godz. 14.40 Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje: 

- interpelacja nr 64/17 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 9 czerwca 2017 r.  

dot. utrzymania dróg powiatowych 

 „Zwracam się z prośbą o przyśpieszenie prac związanych z utrzymanie dróg powiatowych  

a w szczególności utrzymaniem poboczy na drogach nr 1401Z (Chojna - Brwice - Narost) 

oraz nr 1387Z (Lisie Pole - Nawodna - Chojna). Mieszkańcy na co dzień korzystający  

w/w dróg sygnalizują, że pobocza są zarośnięte, rośliny wchodzą na jezdnie, 

niebezpieczeństwo sprawiają również drzewa i gałęzie połamane przez ostatnie burze, 

pojazdy jadące z naprzeciwka mają trudności z wymijaniem, na w/w trasach kursują również 

autobusy szkolne. Proszę o możliwie jak najszybsze uporządkowanie poboczy i w miarę 

możliwości ich poszerzenie na wspomnianych odcinkach dróg” 

(wszyscy radni otrzymali) 

- interpelacja nr 65/17 radnego Arkadiusza Łysika z dnia 9 czerwca 2017 r.  

dot. załatania ubytków w drodze powiatowej w gm. Cedynia 

„W związku z organizacją "Dni Cedyni" w dniach 23-25 czerwca 2017 zwracam się z prośbą 

o załatanie ubytków w drodze powiatowej w m. Cedynia - wjazd z drogi wojewódzkiej  

w kierunku boiska sportowego, kierunek Kościuszki.” 

(wszyscy radni otrzymali). 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że jako Klub Radnych Razem prosili o spotkanie w sprawie 

szpitala i nie otrzymali odpowiedzi, czy ono się odbędzie i ewentualnie w jakim terminie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział,  

że z posiadanych informacji od Zarządu Powiatu i pana Starosty wie, że spotkanie się 
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obędzie. Natomiast na tym etapie nie ma możliwości merytorycznego spotkania. Takie 

spotkanie zwołane w ciągu tygodnia czy dwóch byłoby stratą czasu. W związku z powyższym 

jak tylko się pojawią konkrety to takie spotkanie zostanie zorganizowane.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że konkrety to się przez ostatnie dziesięć lat nie pojawiają. 

Radny poprosił, żeby w jakiejś perspektywie czasu, bo rozumie że się może zdarzyć coś 

takiego o czym będzie warto porozmawiać. Ale gdyby się miały nie pojawiać to poprosił  

o sygnał, że spotkanie się nie odbędzie albo że się odbędzie w jakiejś konkretnej dacie. 

Rozumie, że w czerwcu już się nie odbędzie to pewnie się też nie odbędzie w lipcu, sierpniu, 

więc może wrzesień lub październik. Sytuacja wymaga przynajmniej dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że radny  

R. Mucha musiał chyba wyjść w trakcie sprawozdania z prac Zarządu, gdyż pan Starosta 

wspomniał o tym, że na początku września pojawią się konkrety. Zatem jest przekonany,  

że takie spotkanie odbędzie się właśnie na początku września.  

 

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

finansowej gminie Gryfino (druk nr 2/XXX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję.  

W wyniku braku chętnych, zamknął dyskusję, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4), 

następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXX/194/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmniejszenia opłaty  

za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa jazdy  

lub pozwolenia do kierowania tramwajem (druk nr 3/XXX); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję.  

W wyniku braku chętnych, zamknął dyskusję, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4), 

następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXX/195/2017 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu 

rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 4/XXX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję.  

W wyniku braku chętnych, zamknął dyskusję, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4), 

następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXX/196/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 5/XXX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję.  

W wyniku braku chętnych, zamknął dyskusję, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4), 

następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XXX/197/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego  

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2017 rok (druk nr 6/XXX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję.  

W wyniku braku chętnych, zamknął dyskusję, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4), 

następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXX/198/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2016 rok (druk nr 7/XXX); 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok (zał. nr 5) i sprawozdanie 

finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok (zał. nr 6). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXXII.227.2017 z dnia  

19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 

rok Powiatu Gryfińskiego wraz z informacją o stanie mienia (zał. nr 7). 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2016 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 8).  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję. 
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Radny Rafał Mucha powiedział, że nie ma pytań do sprawozdania, bo o tym rozmawiali  

na komisji. Natomiast trochę humorystycznie, lecz nie tak do końca, zwrócił się do Starosty 

Gryfińskiego, iż na zdjęciach z prezentacji z dachu internatu, jakby można było zweryfikować 

czy są tam wykonane obróbki blacharskie. Być może jest to jeszcze w okresie gwarancyjnym, 

jeżeli nie zostały wykonane to może warto byłoby się zainteresować tym. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski po zamknięciu dyskusji,  

w obecności 21 radnych, zarządził głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 2,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXX/199/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok, została podjęta większością 

głosów. 

 

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

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok (druk nr 8/XXX); 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie  z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (zał. nr 9). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr CLXXVIII.319.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium (zał. nr 10). Przewodniczący umożliwił 

dyskusję. W wyniku braku chętnych, zamknął 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 2016 rok (druk nr 8/XXX), poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4).  

W obecności 21 radnych (ustawowy skład Rady Powiatu w Gryfinie wynosi 21 radnych), 

Przewodniczący zarządził głosowanie: 

za - 17, 



 13 

przeciw - 2, 

wstrzymało się - 2. 

Uchwała nr XXX/200/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2016 rok, została podjęta większością głosów, 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 udzielone absolutorium. Podziękował wszystkim, którzy brali udział przy wykonywaniu 

budżetu powiatu za 2016 rok oraz tym, którzy wspierali działania Zarządu. 

 

O godzinie 15.40 Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie na salę nie wróciły radna Anna Ciszkiewicz i radna Joanna Kostrzewa  

(21-2=19) 

 

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

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

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Gryfińskiego na lata 2017-2039 (druk nr 9/XXX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski otworzył dyskusję.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że tak jak na wstępie informował, 

powiat jest w procedurze zakończenia przetargu. Wpłynęła jedna oferta, mówił już  

o trudnościach, które zaczynają się na rynku, że coraz mniej chętnych zgłasza się  

do przetargów. Firmy mają kłopoty przede wszystkim z pracownikami. Jest też wzrost cen,  

co spowodowane jest i to bardzo dobrze wzrostem płac, ale również i inflacją. Zdarzyło się 

tak, że złożona oferta jest o 200 000,00 zł większa od wcześniej zabezpieczonych za zgodą 

Rady środków w wysokości 1 080 000,00 zł. Powiat otrzymał dotację na tę inwestycję.  

Ale żeby można było zakończyć procedurę przetargu: wybrać wykonawcę, podpisać umowę 

oraz wykonać inwestycję w terminie, ponieważ jest to dotacja z budżetu państwa  

w wysokości około 420 000,00 zł, inwestycja musi być wykonana w tym roku. Stąd  

ze względu na terminy Zarząd zwrócił się do Rady o wprowadzenie WPF, w którym już 
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wcześniej wykazy był limit środków na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa mostu w ciągu 

ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 19 radnych 

zarządził głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXX/201/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 63/17 i 64/17 radnego Pawła Sławińskiego  

oraz na interpelację nr 65/17 radnego Arkadiusza Łysika.  

 

XIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział,  

że po uzgodnieniu ze Starostą Powiatu i Zarządem poinformował, że w lipcu i sierpniu nie 

będą zwoływane sesje Rady Powiatu. Najbliższy termin zwołania sesji planowany jest  

na początek września.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  chciałby się odnieść do tego,  

co w swojej ocenie na początku powiedział pan radny R. Mucha, do perspektywy dziesięciu 

lat i sprawy zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców. Rozumie, że jest pewna 

niecierpliwość i znaczne oczekiwania co do poprawy bazy w Gryfinie. Natomiast  

do zapowiadanego wrześniowego spotkania prosiłby radnych, żeby jeżeli są takie oceny to 

sięgnęli do uchwały z października 2006 roku. I tą niewątpliwą zmianą jest to, że dzisiaj 

powiat w zakresie szpitalnictwa nie generuje długów. To już jest jedna rzecz. W tej uchwale 

można jasno przeczytać, że nie dość że były wcześniejsze obciążenia finansowe to jeszcze 

powiat akurat musiał w tym okresie dziesięciu lat również rozwiązać sprawę nowych 
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zadłużeń, które w tamtej uchwale były wyceniane z odsetkami, które na bieżąco rosły  

na 12 milionów złotych. To jest jak gdyby ta jedna jakość. Od 2007 roku Powiatowi 

Gryfińskiemu prowadzenie służby zdrowia przestało przynosić obciążenia. Poprosił, żeby  

też się przyjrzeć, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, jak został rozszerzony zakres usług dla 

mieszkańców, bo przede wszystkim to interesuje mieszkańców, czy można pójść do lekarza  

i otrzymać opiekę. W związku z tym, wskazał że została odzyskana i utworzona specjalistyka 

w Gryfinie, której niestety w 2006 roku z tytułu sprzedaży budynku przychodni (Intermed), 

nie było gdzie prowadzić. Również w tym okresie została utworzona specjalistyka w Chojnie, 

której w ogóle nie było. Jeżeli chodzi o tenże jeszcze zakres usług to trzeba powiedzieć, że też 

od niedawna powstały kolejne możliwości usług tzn. opieka paliatywna. To tylko sygnały,  

że przygotowując się do tej merytorycznej dyskusji poprosił, aby faktycznie prześledzić,  

co się po prostu zmieniło.    

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że to prawda, co powiedział pan Starosta. Natomiast jego 

ocena nie dotyczy całości wydarzeń, spotkanie miało dotyczyć inwestycji w budynek. 

Natomiast to, co powiedział pan Starosta nie jest też zasługą dzisiejszego partnera powiatu  

w szpitalu, bo to są działania Rady Powiatu od 2006 roku, zresztą obaj tę historię znają bo 

mieli okazję w niej uczestniczyć. Natomiast jako klub poprosili o spotkanie ze względu na to, 

że faktycznie w przedmiocie inwestycji można powiedzieć tak, no pewnie nie dałoby się 

obronić takiej oceny, że się nic nie stało. Odbyło się parę spotkań, połączonych komisji – 

efektów z tego do dnia dzisiejszego nie ma żadnych.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że efektem jest chociażby to, że jest 

pozwolenie na budowę, bo to sobie zakładano. Inna sprawa, że ten zakres który jest dzisiaj  

w pozwoleniu na budowę z różnych przyczyn nie może być wykonany w takim zakresie. Ale 

Zarząd pracuje nad tym, żeby część która obejmuje funkcjonalne połączenie budynku, blok 

operacyjny oraz izbę przyjęć, zostały zrealizowane. Jeżeli chodzi konkretnie o efekty to jest 

pozwolenie na budowę, na które były naciski. Można mówić różne rzeczy o inwestycjach,  

ale niestety bez dokumentacji wszyscy wiedzą, że się nic nie zrobi. Nikt też nie przypuszczał, 

że w służbie zdrowia powstaną z tytułu innego podejścia rządzących daleko idące zmiany. 

Wszystkie szpitale obecnie czekają na to, jak faktycznie będzie wyglądało finansowanie, 

konkretnie kwoty jakie będą od października br. Był też znak zapytania co do sieci szpitali. 

Dla samorządu to nie jest jakby problemem, bo jest to nasze zadanie i czy byłaby spółka czy 

inna forma, to i tak trzeba byłoby wykonywać to zadanie. Trzeba uszanować 
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współudziałowca, że jest innym podmiotem, może mieć pewne obawy, co do 

zainwestowanych swoich pieniędzy, bo nie da się ukryć, że na przykład Szpital Powiatowy  

w Gryfinie od trzech czy czterech lat korzysta ze sprzętu, który przecież służy mieszkańcom  

a nie, nie wiadomo komu, na kwotę ponad 4 milionów złotych. Sprzęt, który został też 

zakupiony w części ze środków unijnych. W tym momencie, wszyscy korzystający  

ze środków unijnych wiedzą, że są tak zwane trwałości projektów. W związku z tym to 

wszystko trzeba brać pod uwagę i ważyć co jest plusem a co minusem. Dzisiaj tak szczerze 

mówiąc problemy, które są w służbie zdrowia, można bardzo łatwo zdefiniować. Za chwilę 

problemem w służbie zdrowia będzie po prostu kadra medyczna, wysokiego i niższego 

szczebla. To się ujawni w ciągu dwóch, trzech lat.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w tej chwili w dalszym ciągu praktycznie nic nie 

wiedzą. Chodzi o to, że Zarząd został w jakiś sposób albo oszukany albo dał się oszukać, 

ponieważ nie tak dawno bo 5 kwietnia w Kurierze Szczecińskim Starosta Gryfiński udzielił 

wywiadu, w którym powiedział, cyt. „obecnie nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniego 

standardu choćby w zakresie pierwszego kontaktu z pacjentami czy w stanach nagłych, 

powiedział Wojciech Konarski, oczekiwań nie spełnia też na przykład oddział chirurgii.” 

Drugie zdanie z 5 kwietnia: „Spółka zarządzająca szpitalem jeszcze w kwietniu wybierze 

wykonawcę prac budowlanych, budowa rozpocznie się na przełomie maja i czerwca, 

inwestycja kosztować będzie około 10 milionów”. Dlatego są zbulwersowani,  

że ktoś za przeproszeniem wprowadził ich „w maliny”. Pewnie Zarząd otrzymał taką 

informację z Domu Lekarskiego. Wspólnik Dom Lekarski, który jest w dalszym ciągu 

partnerem, przecież w innych działaniach na terenie Chojny i nie tylko, w tym przypadku 

zawiódł. Radny chciałby się dowiedzieć, nie wie czy się dowie, dlaczego doszło do tego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że to, co radny T. Mirakowski 

zacytował to była jego wypowiedź jak najbardziej uczciwa i szczera, bo tak ocenia akurat stan 

tego budynku. Również chodzi po tym budynku i widzi w jakich warunkach są przyjmowani 

potrzebujący w izbie przyjęć. Wszyscy wiedzą też jakie są warunki techniczne co do 

wielkości pomieszczeń czy bloku operacyjnego. Spółka tak, jak każdy chociażby jakby 

prześledzić budżet powiatu i działania, to nawet dzisiaj powiat nie miał jak gdyby kłopotu  

z podjęciem decyzji o tym, żeby zwiększyć środki finansowe na wykonanie mostu i dróg 

dojazdowych. Środki zostały zwiększone o 200 000,00 zł. Tak samo jak powiat zwiększa 

środki na jeszcze droższą inwestycję – Zakład Aktywności Zawodowej. I tak, jak mówił na 
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ostatniej sesji, czy jeszcze wcześniejszej, inwestycja była szacowana na około 8 milionów 

złotych, co wynikało z kosztorysów przygotowanych przez specjalistów. Natomiast w wyniku 

złożonych ofert i negocjacji, najtańsza oferta była za 11 milionów złotych. W związku z tym 

nie można w tym momencie spółce powiatowej narzucić, przy takiej a nie innej kondycji 

finansowej, aby pozostałą kwotę która jest jak gdyby do dołożenia, bo zobowiązanie 

finansowe Domu Lekarskiego S.A to kwota około 1,8 miliona złotych, na resztę trzeba 

znaleźć dofinansowanie. Dzisiaj sytuacja finansowa w spółce jest taka a nie inna. Tak, jak 

wcześniej mówił, jako powiat są w stanie proporcjonalnie do udziałów dołożyć swoją część  

w różny sposób czy to pożyczyć czy poręczyć natomiast Dom Lekarski S.A nie jest na to 

gotowy. Tak niestety dzieje się w spółce. Poza tym jest druga też sprawa, że zmieniają się 

uwarunkowania i pytanie jest takie czy na ten czas, w takim zakresie ta poprawa warunków 

musi nastąpić, bo de facto za tę kwotę przy czerwonym budynku zbuduje się nowy. Dzisiaj 

należy po prostu wrócić do tego co jest pilne i niezbędne. Uważa, że ta informacja jest na 

bieżąco przekazywana Radzie. Jako przykład może podać, że jako samorząd mają zapisaną 

sprawę dotyczącą remontu budynku na ulicy Łużyckiej. Szacowany, o ile dobrze pamięta,  

w planie finansowym powiatu na kwotę około 4 milionów złotych. Niestety z różnych 

przyczyn powiat nie podejmuje tego wyzwania. Został przygotowany projekt na siedzibę 

Powiatowego Urzędu Pracy. Jedną z przyczyn jest to że powstał znak zapytania, dlatego  

że PUP z zapowiedzi, które są praktycznie już od roku, ma stać się agendą w 100% rządową. 

W związku z tym pytanie jest takie, czy akurat Powiat Gryfiński powinien w tym momencie 

na PUP, który będzie agendą rządową, bo rozumie że nastąpi to od 1 stycznia, co zostanie 

przesądzone, wydawać cztery miliony złotych. Może to jest tak, że powiat powinien jednak 

wydawać środki na inne zadania. Podaje różne przykłady, dlatego że nie jest tak,  

że w momencie kiedy się planuje i projektuje, nie występują po drodze różne komplikacje, 

które powodują że część rzeczy jest opóźnionych. Natomiast również jak przyjrzymy się 

umowie zawartej z Domem Lekarskim S.A to również nawet w tamtych latach, powiat 

przewidywał możliwość komplikacji z różnych względów, można się w to wczytać. Na 

przykład, że w ogóle inwestycja nie powstanie natomiast było jednoznaczne zobowiązanie  

do poprawy warunków w czerwonym budynku. Zawarte jest to w umowie, nie zostało 

wymyślone na chwilową potrzebę. Na przykład był tam warunek finansowy, który mówił  

o tym, że co w przypadku gdyby kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia był niższy niż 

w roku sprzed objęcia udziałów. Oczywiście że kontrakt z NFZ zawsze rósł, ale m.in. dzięki 

temu że powstała opieka paliatywna, że zostały poprawione warunki w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym na ulicy Armii Krajowej. Swój udział w budowie na ulicy Armii 
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Krajowej również ma akurat nasz udziałowiec, ponieważ on w części za tę inwestycję płaci 

powiatowi. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że w jego ocenie to, co dobrego się stało nieszczególnie 

można przypisać koncepcji częściowej prywatyzacji szpitala. Wydaje się z perspektywy 

czasu, że można powiedzieć bez dużego błędu, że równie dobrze powiat mógłby sobie 

poradzić z tymi zadaniami, a może nawet lepiej, gdyby powiat realizował je w formule sprzed 

sprzedaży udziałów, czego dowody dawała ówczesna dyrekcja szpitala. To dyrektor  

J. Piwowarczyk doprowadził do tego, że szpital nie zadłużał się z tego tytułu. Natomiast to, 

co powinno się zdarzyć, o czym mówi się od właściwie początku o konieczności wykonania 

inwestycji, modernizacji budynku lub nowej inwestycji, nie dzieje się chyba właśnie dlatego, 

zresztą ze słów pana Starosty można wywnioskować, że wyłączną i zasadniczą przyczyną jest 

to, że jest to prywatny partner patrzący na ekonomię. Gdyby postrzegać tak to zagadnienie to 

można byłoby powiedzieć, że gdyby prawo oświatowe dopuszczało prywatyzację szkoły to 

powiat nie robiłby może w szkołach znaczących inwestycji, bo byłby prywatny partner, który 

powiedziałby że to jest trochę ryzykowne bo może reforma będzie albo jej nie będzie. To jest 

jednak zadanie powiatu, które powinien realizować. Ta formuła się nie sprawdziła. Pytanie 

brzmi, co dalej, żeby powiat mógł zabezpieczać w przyszłości opiekę zdrowotną  

dla mieszkańców powiatu, bo to jest istotą problemu. Co do tego modelu, który został 

wybrany, też były krytyczne uwagi. Nie było tak, że Rada zaakceptowała bez żadnych uwag, 

formułę czy sam proces prywatyzacji, czy też bez uwag przeszły dokumenty. Poprosił, żeby 

sobie przypomnieć ile krytycznych uwag wnosili radni do treści projektów umów, żeby 

zabezpieczyć chociaż w części interes szpitala. Nad projektami pracowali również ci, którzy 

co do zasady uważali, że to jest błąd, który doprowadzi do niekorzystnej sytuacji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przeciwnie do słów pana R. Muchy, 

ocenia, że jeżeli chodzi o mieszkańców to tak, jak powiedział na wstępie, sytuacja dla 

mieszkańców znacznie się poprawiła, na co są liczne dowody. Został rozszerzony zakres 

usług. Nawet gdy spojrzy się na sąsiedni szpital to my w prasie na dzień dzisiejszy możemy 

oglądać uśmiechnięte buzie noworodków rodzonych w Gryfinie, podczas gdy sąsiedni Powiat 

Pyrzycki zamknął oddział położniczy. Jest to namacalna różnica co do poprawy 

zabezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli z kolei chodzi o sprawę dotyczącą oceny, że można 

byłoby to robić jako samodzielny 100% udziałowiec to chciałby powiedzieć, że wynik 

finansowy szpitala, już jako spółki powiatowej, pod zarządem pana J. Piwowarczyka wyniósł 
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300 000 zł na minusie. I to było powodem, iż powiat stwierdził, że w tym zakresie zarówno 

medycznym, jak i inwestycyjnym, nie poradzi sobie powiat samodzielnie, gdyż tenże dług  

z pewnością narastałby. Od kiedy jest udziałowiec w spółce, patrząc na wyniki to w rezultacie 

przez cztery lata, akurat po raz pierwszy za 2016 rok wynik szpitala jest 90 000 zł na minusie. 

Gdyby uwzględnić chociażby samą rezerwę, która została tam ustalona, to nie zapłacono  

nadwykonań na kwotę 360 000,00 zł. Niestety na to nie było wpływu ani na mniejszą liczbę 

urodzeń. To wynik finansowy byłby po prostu o wiele lepszy. Rozumie, że jest takie myślenie 

o tym, że udziałowiec nie przynosi korzyści. On uważa, że udziałowiec przynosi korzyści  

w postaci tego, co będzie za chwilę głównym problemem szpitali, mianowicie przede 

wszystkim – kadra lekarska i średniego szczebla. Już niedługo będzie można się o tym 

przekonać. Czytamy te same gazety, wiemy co się dzieje w szpitalu goleniowskim, gdzie 

lekarze przechodzą do szpitali marszałkowskich. Już wtedy jest problem dla takiego 

lokalnego szpitala. Także jest wiele rzeczy na plus. Jak rozumie problemem, przede 

wszystkim i tu dziękuje, że radny R. Mucha zawęził swoją ocenę, jest namacalny brak tejże 

planowanej inwestycji w czerwonym budynku. Natomiast tak, jak wcześniej mówił, pracuje 

nad tym, żeby we wrześniu podać konkrety. 

 

XV. Zakończenie posiedzenia. 

   

O godz. 16.15 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XXX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
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