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  PROTOKÓŁ nr XXXV/17 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 28 grudnia 2017 r. 

  

XXXV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 14.00  

w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Posiedzenie 

otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Pan Roman Michalski i stwierdził,  

że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powitał zebranych gości,  

a wśród nich Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Pana Zbigniewa Kitlasa, Prezesa Zarządu 

Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Pana Grzegorza Bogdanowicza, 

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Pana Kazimierza Piotrowskiego, Komendanta 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Pana Andrzeja Prokopskiego, 

kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, przedstawicieli prasy, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu  

i Radnych Rady Powiatu w Gryfinie. Na protokolantów powołał Magdalenę Romankiewicz  

i Dominikę Konopnicką.  

 

Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w Święta Bożego Narodzenia radnego VI kadencji 

Rady Miejskiej w Gryfinie Marka Suchomskiego. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie wniósł 

uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Anna Ciszkiewicz  

– 17 radnych obecnych. 
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II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXV). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że za okres międzysesyjny tradycyjnie 

zostało radnym złożone sprawozdanie z prac Zarządu. Z uwagi na to, że jest to ostatnia sesja 

w tym roku to chciałby wspomnieć o kilku sprawach, których może nie być zawartych  

w sprawozdaniu z racji techniki w jakiej jest przygotowywane sprawozdanie i okresu jego 

przekazywania. Zarząd dokonał wyboru operatorów, czyli stowarzyszeń na prowadzenie 

domów pomocy społecznej w Dębcach i Trzcińsku-Zdroju, na okres kolejnych 5 lat.  

W związku z tym na dzisiejszą sesję zostały przygotowane projekty uchwał  

dot. wydzierżawienia mienia powiatu dla potrzeb prowadzenia domów pomocy społecznej. 

Również decyzja prowadzenia domów pomocy społecznej przez stowarzyszenia łączy  

się z projektem budżetu powiatu, który będzie dzisiaj uchwalany, ponieważ dokonano zmian 

w sposobie finansowania domów pomocy społecznej, polegających na dotowaniu. W związku 

z tym ma to przełożenie na budżet powiatu w ten sposób, że wszystkie środki, które 

gromadzone są od wszystkich płatników mających obowiązek współfinansowania pobyt  

w domu pomocy społecznej przechodzą przez budżet powiatu. Powoduje to, że budżet 

powiatu na 2018 r. w porównaniu do poprzedniego będzie większy o kwotę ok. 6 mln zł. 

Dodał, że w ten sposób będą finansowane wszystkie domy pomocy społecznej, a jest ich 4,  

to niewątpliwie wyróżnia Powiat Gryfiński spośród innych powiatów. Oprócz tego,  

że czyniona jest usługa dla osób potrzebujących pobytu, tworzone są miejsca pracy.  

Dodał, że została również podpisana z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego 

umowa o dofinansowanie projektu  termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na to, że jest to obiekt zabytkowy 

ocieplenie budynku będzie wykonywane od wewnątrz, jest to w systemie zaprojektuj  

i zbuduj. Zadanie ma również związek z budżetem powiatu na 2018 r., aczkolwiek 

rozpoczynają tę sprawę i będzie to realizowane w kolejnych latach, wychodząc poza  

V kadencję. Wartość tego projektu wynosi ok. 5 mln zł. W Domu Pomocy Społecznej  

w Moryniu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego 

została zlecona wymiana 18 okien – kolejny etap. W między czasie została również podpisana 

umowa z Gminą Gryfino jak również z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację programu w zakresie 

wyrównywania różnić między regionami. Powiat podpisał umowę z PFRON i jest liderem. 

Następnie Powiat podpisał umowę z konkretnymi realizatorami. W Liceum 
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Ogólnokształcącym w Gryfinie będzie przeprowadzony remont podłóg, natomiast 

Stowarzyszenie będzie zakupywało kolejny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Starosta dodał, że Zarząd również dokonał wyboru organizacji pozarządowej, która w Starym 

Czarnowie oraz Gryfinie ma prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to zadanie 

zlecone, czy dojdzie do podpisania umowy to okaże się jutro, jak poinformowała Naczelnik 

Wydziału Organizacji i Informacji, z uwagi na to, że stowarzyszenie musi uzupełnić 

informacje o ewentualnych zastępstwach mecenasów.  Gdyby się okazało, że ze wskazanym 

stowarzyszeniem nie będzie można zawrzeć umowy wówczas zostanie to przekazane, zgodnie 

z ustawą, do realizacji przez korporację radców i adwokatów. Grudzień jest okresem,  

w którym dokonywane są liczne zmiany finansowe, gdyż jednostki organizacyjne powiatu 

porządkują swoje plany finansowe i są dokonywane przesunięcia między rozdziałami  

i paragrafami. Starosta dodał, że wspólnie z Wicestarostą podpisali, za zgodą Zarządu, 

umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację w kolejnych latach projektu  regionalnej 

infrastruktury i informacji przestrzennej z RPOWZ i dotyczy to zadań geodezyjnych.  

Na zakończenie Starosta poinformował, że od 2 stycznia 2018 r. na stanowisko Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego został zatrudniony Pan Patrycjusz Szewczyk. Jego osoba 

po objęciu stanowiska zostanie przedstawiona. Dotychczasowy Inspektor cztery miesiące 

temu zmieniła pracę, w związku z tym wspólnie w procedurze z Wojewódzkim  

Inspektorem Nadzoru Budowalnego został przeprowadzony konkurs. Pan Patrycjusz 

Szewczyk dotychczas pracował w Wojewódzkim Inspektoriacie Nadzoru Budowlanego, więc 

jest osobą doświadczaną.   

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Paweł Sławiński  

– 18 radnych obecnych. 

 

III. Informacja z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez 

Spółkę z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 

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

Bogdanowicz przedstawił prezentację z działalności bieżącej szpitala powiatowego  

prowadzonego przez Spółkę z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, stanowiącą zał. nr 4  

do niniejszego protokołu. 
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Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w dniu 30 listopada 2017 r. nastąpiła zmiana 

ustawy o działalności leczniczej, która dotyczy wymagań, jakie powinny spełnić jednostki 

medyczne w zakresie pomieszczeń i urządzeń. Termin dostosowania upływa 31 grudnia, czyli 

czasu pozostało niewiele. Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia w swoich 

pismach przypominało, że te instytucje, które nie spełniają wymogów powinny zwrócić się  

do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełnienia 

tych wymagań na bezpieczeństwo pacjentów. Do takiego wniosku powinna być dołączona 

analiza ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego. W związku z powyższym zapytał,  

czy Szpital wystąpił o taką opinię do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jakiego zakresu  

to dotyczyło. Czy została przeprowadzona analiza ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego 

pacjenta oraz czy istnieje ryzyko, że niespełnienie tych wymogów, a wie że tak jest, może 

skutkować zerwaniem umów przez NFZ. Następnie dodał, że w gazecie Kuriera 

Szczecińskiego pojawił się artykuł pt. „Zaszczyt dla szpitali”, który dotyczył przekazania 

przez Ministerstwo Zdrowia dla Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ dodatkowych 

środków na sfinansowanie nadwykonań. Jednocześnie zapytał, czy jest możliwość pozyskania 

środków. Na ostatniej komisji zapytał Pana Prezesa czy otrzymuje jakiekolwiek środki 

finansowe z Domu Lekarskiego - odpowiedział, że nie. W Spółce „Szpital Powiatowy  

w Gryfinie” większość udziałów ma Dom Lekarski, który w ostatnim czasie w Szczecinie 

zakończył dwie duże inwestycje. Pan Prezes nie dostaje z Domu Lekarskiego środków na 

szpital, ale zapytał czy ze szpitala nie są wyprowadzane pieniądze na rzecz Domu 

Lekarskiego. 

 

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

Bogdanowicz odpowiedział, że wniosek został przekazany odpowiednio do właściwej 

miejscowo powiatowej inspekcji sanitarnej. W dniu 21 grudnia br. przyszło pismo z jednostki 

o uzupełnienie pisma o analizę ryzyka, która została przygotowana i w dniu dzisiejszym 

wysłana do stacji sanitarno-epidemiologicznej ze wszystkimi niespełnionymi wymaganiami, 

które nie zostały pierwotnie spełnione. W dniu wczorajszym przyszło pismo  

z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przypominające o obowiązku przekazania 

wszystkich dokumentów. Dodał, że był na spotkaniu z Panią Dyrektor, która wstępnie 

przekazała informację w zakresie wymogów, jakie będą przed szpitalem postawione, jakie 

dokumenty należy szykować. Po spotkaniu zebrali się komisyjnie w szpitalu w celu 

przygotowania brakujących dokumentów, oszacowali ryzyko na podstawie amerykańskiej 

metodologii składającej się z trzech czynników ryzyka. Wszystkie uchybienia, które mają  
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w jednostce zostały oszacowane i przekazane z takim wnioskiem w dniu dzisiejszym  

do powiatowej stacji. Jeżeli chodzi o ryzyko to na pewno istnieje. Nie chciał się 

usprawiedliwiać, że wymogów nie spełnia tylko szpital w Gryfinie, takich jednostek jest 

więcej. Kontynuując powiedział, że NFZ poprzez swój portal przekazuje  

do świadczeniodawców wiadomości tzw. protokoły negocjacji, w których podane są wartości 

i wielkości, za które zapłaci za nadlimity. Nie jest to cały rok 2017 tylko dziewięć miesięcy  

z tego względu, że od 1 października br. weszła sieć szpitali. Tak więc za okres 9 miesięcy 

szpital otrzyma środki w układzie procentowym, na chwilę obecną nie powie jakiej wielkości 

one będą, bo nie mają jeszcze protokołu, trafi albo jeszcze dzisiaj albo już jutro. NFZ zgodnie 

ze swoją procedurą będzie chciał to przekazać do końca roku. Z informacji uzyskanych od 

NFZ nie mają obowiązku ustosunkowania się z danymi do jutra. Dodał, że w zakresie 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli tego co jest wypracowane w poradniach 

specjalistycznych za okres 9 miesięcy ma być to prawdopodobnie kwota 100%. Jeżeli  

o zakresy szpitalne to na ten moment nie może się wypowiedzieć, ponieważ nie wie, gdyż nie 

ma protokołu. Odnosząc się do Domu Lekarskiego powiedział, że Spółka ta nie przekazuje 

Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. środków finansowych. Jeżeli chodzi  

o wyprowadzanie środków finansowych dla Prezesa jest pytaniem dość dziwnym, ponieważ 

słowo „wyprowadzanie” kojarzy mu się z nieuczciwym wyciąganiem pieniędzy szpitala,  

a coś takiego nie następuje. Są w trakcie kontroli przeprowadzanej przez Starostwo, Dom 

Lekarski świadczy mnóstwo usług dla szpitala i z tego tytułu ma płacone. Część personelu 

pracującego w szpitalu jest zatrudniona w Domu Lekarskim i tylko z tego tytułu ma płacone. 

Jeżeli chodzi o sposób to w przyszłym roku będzie się to zmieniać, ponieważ część osób 

będzie przechodzić do szpitala pod koniec stycznia, więc część Domu Lekarskiego będzie 

mniejsza. Dom Lekarski zabezpiecza usługi w zakresie chirurgii stopy i chirurgii ręki. Bez 

Domu Lekarskiego wypracowanie nowych limitów byłoby niezmiernie trudne. Część 

jednostek w województwie zachodniopomorskim nie wypracowuje zadanego limitu 

finansowego. W ramach ustawy o sieci szpitali istnieją także wskaźniki, które pozwolą 

zwiększyć nam kontrakt w roku przyszłym, ale począwszy od 1 lipca 2018 r. Mają taką 

możliwość w zakresie poradni specjalistycznych, jeżeli wyświadczą w poradniach 

specjalistycznych 10% więcej usług to NFZ zwiększa finansowanie w ramach sieci szpitali 

bodajże o 1%. Jeżeli uda się szpitalowi wyświadczyć usług więcej to kolejny okres 

rozliczeniowy będzie zwiększony, ale nie o środki do wypracowania tylko o współczynnik 

jakościowy, czyli wzrośnie wartość punktów.  
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Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o udostępnienie prezentacji multimedialnej  

z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie”, zwłaszcza w tej części liczbowej i tabelarycznej. Następnie zapytał 

czy są sporządzane i jest możliwość udostępnienia informacji, co do wyniku  

na poszczególnych działalnościach, na poszczególnych placówkach. Zostały podane 

zestawienia ilościowe osobodni i podobne, natomiast nie idzie za tym informacja, jaki wynik 

został wypracowany, jakie są przychody, jakie są koszty i wynik na tej działalności. 

Kontynuując odnosząc się do problemów na szczeblu kraju zapytał o zabezpieczenie 

personelu na 2018 r. 

 

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

Bogdanowicz odpowiedział, że jeżeli chodzi o część liczbową to nie widzi problemu. Została 

ona opracowana przez niego na podstawie danych ogólnodostępnych na stronach NFZ.  

Nie widzi problemu, aby zestawienie zostało przekazane. Jeżeli chodzi o wynik  

a poszczególnych placówkach to jest to opracowywane, skonsultuje to z właścicielami,  

nie chciałby aby trafiło to do publicznej wiadomości, jest to tajemnica firmy na 

poszczególnych rzeczach w danych jednostkach. Porównywany jest rok do roku. Obecnie 

porównywany jest rok 2016 do roku 2017. Tak, jak pokazał wzrost przychodów generuje 

również większe koszty szczególnie w zakresie leków, materiałów opatrunkowych. Starają się 

to ograniczać, mają program limitowania leków, jednak nie może pacjentom ograniczać 

leków, gdyż jest to nie realne. Następnie dodał, że występują problemy personalne, odbijają 

się tym, że zwiększa się ilość nadgodzin, szczególnie w zakresie personelu pielęgniarskiego. 

Radzą sobie jeszcze ale mają rynek pracowników lekarskich, którzy faktycznie wybierają 

sobie miejsce gdzie chcą pracować. Biorąc po uwagę deficyt tych osób w dniu dzisiejszym 

podpisał plan dyżurów w pełni obsadzony na cały przyszły miesiąc i jest to duże szczęście. 

Mają to na bieżące kontrolowane. Jednak jest niezdrowa konkurencja i szpitale z regionu 

mając problem podbijają ceny co przedkłada się na to, że nie można obsadzić takiego grafiku 

dyżurowego, bo nie chcą pracować za przyjęte stawki co powoduje, że są zmuszeni do ich 

podnoszenia. Są pewne problemy jednak starają się to zabezpieczać na bieżąco. Jeżeli chodzi 

o oddział chirurgiczny, wewnętrzny i ginekologiczny to są zabezpieczeni. Prezes dodał,  

że szpital w Goleniowie nie świadczył przez długi okres czasu usług ginekologicznych. Teraz 

stworzył, ściągnął jednego z ich lekarzy. Chcąc utrzymać u siebie ten oddział znacznie 

podniósł stawki dyżurowe w zakresie ginekologii i położnictwa w części lekarskiej.  

To zapewne za chwilę odbije się na szpitalu gryfińskim. Są to problemy bardzo duże i chcąc 
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mieć ciągłość pracy muszą reagować. Przez to że występuje również luka pokoleniowa wśród 

lekarzy powoduje, że problem się narasta.  

 

Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą do Starosty, Zarządu Powiatu, aby w kontekście 

ryzyk, o których radny Tomasz Mirakowskim z Panem Prezesem rozmawiali, wzmocnić 

monitorowanie tego procesu, żeby nie ograniczać się wyłącznie do przepływu informacji  

za pośrednictwem Rady, aby śledzić to na bieżąco. Generalnie jest to zadanie powiatu i gdyby 

coś się nie udało to mieszkańcy będą mieli kłopot. Chodzi o to, aby na bieżąco śledzić rozwój 

wydarzeń  w zakresie spełniania wymogów. 

 

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

Bogdanowicz powiedział, że przekazuje informacje i dość szczegółowo jest monitorowany 

przez Starostwo. Na bieżąco, po takich informacjach jak deficyt lekarzy czy jak problemy 

związane z sytuacją sanepidowską, jest proszony i takie pisma kieruje do Starostwa. 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym została złożona interpelacja nr 76/17 radnej Joanny Kostrzewy  

dot. analizy dokumentów „Najważniejsze wnioski oraz wydane zalecenia po dokonanej 

kontroli spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. przez wspólnika Powiat Gryfiński w 2017 roku” 

o następującej treści: 

„Można stwierdzić, że działalności Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie towarzyszą liczne 

nieprawidłowości, dotyczące wielu obszarów zarządzania Spółką. Informacje zawarte  

w dokumencie wskazują na realne zagrożenie istnienia Spółki. W punkcie 55 kontrolujący 

stwierdza, że „sprawozdanie finansowe za rok 2016 nie ukazuje prawidłowego stanu 

aktywów i pasywów, a także prawidłowego wyniku finansowego na koniec 2016 r., a tym 

samym sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok nie obrazuje rzetelnego i jasnego obrazu 

sytuacji majątkowej i finansowej Spółki”, w tym samym punkcie jest mowa  

m.in. o nieprawidłowościach w prowadzeniu ksiąg Spółki. 

Na podstawie paragrafu 19 Statutu Powiatu proszę o pisemną odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Czy sytuacja opisana w „Najważniejszych wnioskach oraz wydanych zaleceniach  

po dokonanej kontroli spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. przez wspólnika Powiat 
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Gryfiński w 2017 roku” miała i ewentualnie jaki na zobowiązania publicznoprawne   

z tytułu podatków. 

2. Jakie dalsze działania w sprawie podjął zarząd Powiatu Gryfińskiego? 

3. Czy księgi rachunkowe Spółki za rok 2016 badał biegły rewident, jeżeli tak proszę  

o raport i opinię biegłego, a także opinię rady nadzorczej spółki dotyczącą 

sprawozdania finansowego za rok 2016. 

4. Proszę również o zestawienie dotyczące personelu Spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie zatrudnionego w oparciu o umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawne, 

zawierające nazwę stanowiska, rodzaj umowy, miesięczne wynagrodzenie brutto. 

5. Proszę o wskazanie podstawy prawnej działania autora/autorów „Najważniejszych 

wniosków oraz wydanych zaleceniach po dokonanej kontroli spółki Szpital 

Powiatowy Sp. z o.o. przez wspólnika Powiat Gryfiński w 2017 roku”, wraz  

ze wskazaniem autora/autorów. 

6. Proszę również o załączenie do odpowiedzi kompletnego sprawozdania finansowego 

Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie”. 

 

Radny Piotr Bugajski złożył interpelację nr 77/17 dot. stanu nawierzchni drogi powiatowej 

relacji Trzcińsko-Zdrój – Chełm Dolny o następującej treści: 

„W załączeniu przekazuję wnioski mieszkańców Sołectw Chełm Górny i Chełm Dolny  

gm. Trzcińsko-Zdrój zawarte w pismach skierowanych do Starostwa Powiatowego przez 

Rady Sołeckie oraz Sołtysa Sołectwa Chełm Dolny z prośbą o podjęcie działań zmierzających 

do poprawy nawierzchni drogi powiatowej relacji Trzcińsko-Zdrój – Chełm Dolny” –  

zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Andrzej Szelążek złożył i odczytał interpelację nr 78/17 dot. stanu nawierzchni 

drogi powiatowej relacji Trzcińsko-Zdrój – Chełm Dolny o następującej treści: 

„Składam interpelację w imieniu mieszkańców Chełmu Górnego, pismo w załączeniu ” –  

zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Andrzej Szelążek dodał, że takie pisma docierały do niego wcześniej, na swoich 

komisjach zgłaszał ten problem. Mieszkańcy najprawdopodobniej stwierdzili,  

że jego działania jak i Piotra Bugajskiego są nieskuteczne i poprosili o spotkanie  

z przedstawicielami Zarządu Powiatu. Chodzi głównie o radnych z ich terenu, tj. radnego 

Tomasza Siergieja i radnego Henryka Kaczmara. Dodał, że sam dwukrotnie był  
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na spotkaniach. Mieszkańcy widzą, że nie przynosi to spodziewanego przez nich efektu  

i dlatego podejmują następne kroki w tym kierunku. 

 

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

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

lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  

w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 2/XXXV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7) 

i umożliwił dyskusję. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy zmieniły się dotychczasowe podmioty prowadzące domy 

pomocy społecznej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że podmioty nie zmieniły się. 

Stowarzyszenie „Pod Dębami” będzie prowadziło Dom Pomocy Społecznej w Dębcach, 

natomiast Stowarzyszenie „Dom z Sercem” będzie prowadziło Dom Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku-Zdroju.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXV/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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

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

lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  

w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój (druk  

nr 3/XXXV); 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXV/232/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina 

Trzcińsko-Zdrój została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej 

w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXV/233/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe 

Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 
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Uchwała nr XXXV/234/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu 

Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  

została podjęta jednogłośnie. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 6/XXXV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXV/235/2017 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 7/XXXV);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 7), umożliwił dyskusję. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że główna zmiana polega  

na uaktualnieniu budżetu. Zostaje wyprowadzany kredyt, który był planowany. Udało  

się zaplanowane zadania zrealizować w ramach środków własnych. Dług Powiatu 

Gryfińskiego na koniec 2017 r. będzie wynosił 8 440 000,00 zł. Mówi to dlatego, że ostatnio 

pojawiły się artkuły, że Powiat po raz kolejny się zadłuża. Plany zakładały realizację jeszcze 

dodatkowo innych zadań, jednak faktem jest, że od 6 lat Powiat obniża swoje zadłużenie,  

co widać w rankingach zdolności kredytowych i co ma odzwierciedlenie w projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 r. Zadłużenie Powiatu Gryfińskiego na koniec 2017 r. będzie wynosiło  

8 440 000,00 zł i będzie niższe niż w roku 2016.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXV/236/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

XI. 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 8/XXXV);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXV/237/2017 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.  

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 9/XXXV); 

- prezentacja multimedialna, 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych, 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

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

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 
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- prezentacja multimedialna  

Skarbnik powiatu Janina Niwa przedstawiła prezentację multimedialną w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2018, stanowiącą zał. nr 8.  

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do wydatków powiedział, że najmniejsze wydatki 

są na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. W ostatnich latach Powiatowa 

Komenda Policji w Gryfinie miała często spore potrzeby i czy wystąpiła do Powiatu  

o wsparcie, czy Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Gryfinie wymaga jakiś inwestycji  

i czy również wystąpiła o wsparcie finansowe. Następnie dodał, że radni uzyskali informację, 

że zrezygnowano w tym roku z zakupu samochodu dla urzędu Starostwa i jednocześnie 

zapytał, widząc sporą kwotę, jaka została przeznaczona na urząd – zapewne większość 

stanowią wydatki na płacę, czy w przyszłym roku są przewidziane wydatki na remonty  

i wyposażenie Starostwa Powiatowego. Jeżeli nie są przewidziane, to czy są takie potrzeby? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do pierwszego pytania  

dot. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej odpowiedział, że w tym dziale, 

rozdziale  jest finansowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, która jest 

jednostką rządową. W ramach dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, poprzez budżet 

Powiatu, przechodzą środki dla jednostki. Powiat Gryfiński, jako jednostka samorządu 

terytorialnego nie finansuje Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o ten 

dział, to może pojawiło się jakieś niezrozumienie ze strony radnego. Jest to zadanie zlecone  

i w 100%  na tę jednostkę otrzymują środki z budżetu państwa i w tym zakresie jest to 

finansowane, czyli w rezultacie odpowiednie ministerstwo, tj. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Finansów decydują w jakiej wysokości 

są to środki i ta kwota przede wszystkim temu odpowiada. Powiat w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym roku, za zgodą Rady Powiatu, wsparł 

finansowo ochotnicze straże pożarne, bo jest to domena jednostek samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z przepisami ustawowymi OSP są utrzymywane przez gminy, natomiast Powiat 

zdecydował się w tym roku je wesprzeć finansowo w kwocie 62 000,00 zł. Na 2018 r.  

w budżecie powiatu zaproponowano kwotę 85 000,00 zł i w takim zakresie chcą wesprzeć. 

Zapewne Powiatowa Państwowa Straż Pożarna ma swoje potrzeby, jednak kwestia 

wyposażenia jest zadaniem rządowym. Uważa, że straż pożarna jest wyposażona  

na odpowiednim poziomie.  
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Radny Tomasz Mirakowski poprosił o udzielenie odpowiedzi, czy budżet Powiatu zakłada 

wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji, wie że jest to zadanie rządowe.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w tym momencie nie ma jasno 

sprecyzowanych potrzeb policji, natomiast z ostrożności i świadomości, że takie zadania 

należy wspierać, została zabezpieczona kwota 10 000,00 zł. Takie wsparcie policji odbywa 

się zgodnie z ustawą, poprzez fundusz policji. W momencie, kiedy uzgadniane jest 

dofinansowanie pojawia się doprecyzowanie oraz rozdysponowanie kwoty. Podpisywane jest  

porozumienie, środki są przekazywane na ogólny fundusz policji  i trafia to ewentualnie  

do Powiatowej Komendy Policji. Dotychczas przede wszystkim skupiano się na wsparciu  

w zakupie samochodu, zawierane było porozumienie z gminami, co do sfinansowania  

w części przede wszystkim sprzętu mechanicznego. Starosta dodał, że w ramach promocji 

powiatu zakupują kamizelki odblaskowe, które w ramach współpracy ze służbami 

przekazywane są na różne działania. W takim zakresie wspiera się Komendę Powiatową 

Policji. Odnosząc się do zakresu prac inwestycyjnych planowanych do wykonania w budynku 

Starostwa poinformował, że jest jedna główna inwestycja, która ze względów bezpieczeństwa 

musi zostać przeprowadzona w budynku przy ul. 11 Listopada, tj. modernizacja instalacji 

elektrycznej. W związku ze składanymi interpelacjami potrzeb jest bardzo dużo, wszystkie 

wydają się słuszne, jednak priorytety trzeba przyjmować, czy boli, czy nie boli. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że przy okazji budżetu należy powiedzieć o kilku 

sprawach, takich, które w jego osobistym przekonaniu są dobre i warto je wspierać oraz takie, 

które są mniej dobre. Pozwoli sobie z racji, że jutro piątek a jest na diecie, nie odnosić się 

kiełbasy wyborczej, której kilka pętek też by znalazł, ale to taka domena budżetów  

w samorządach, że kiełbasa wyborcza musi się znaleźć, zwłaszcza w roku wyborczym.  

Co radnego bardzo cieszy w tym budżecie, nie tylko to, ale na te rzeczy chciałby zwrócić 

uwagę, to dalsze finansowanie budowy Zakładu Aktywności Zawodowej. Jest to projekt, 

który bardzo wspierali, kibicowali mu, żeby nie powiedzieć, że w jakiejś mierze 

współinicjowali z kolegami i koleżankami. Patrzy w szczególności na radną Annę 

Ciszkiewicz. Bardzo temu projektowi kibicuje, jest bardzo potrzeby i oby się udał, to będzie 

wspólny sukces wszystkich, którzy się w ten proces angażowali. Bardzo ważne, choć im 

więcej tych pieniędzy tym lepiej, jest to finansowanie szkolnictwa, zwłaszcza próba 

odtwarzania szkolnictwa zawodowego. Jest to bardzo ważny aspekt, potrzeby widać na rynku 

pracy, żeby młodzież została trochę lepiej przygotowana do tego, co ich czeka. Dobrze, że 
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środki się pojawiają. Radny dodał, że to co go trochę martwi to to, co teoretycznie powinno 

go cieszyć w tym budżecie, czyli wydatki na szpital. Radnego martwią dlatego, że nie jest 

przekonany do tego, że to iż pojawił się zapis jest rzeczywistą chęcią stworzenia nowego 

oddziału, nowego budynku szpitala, czy jest to trochę taka próba zamydlenia tematu  

i pokazania, że coś jest robione mimo tego, że w ostatnich latach w tym zakresie jakiegoś 

wielkiego sukcesu nie odnotowano, żeby nie powiedzieć żadnego, jeśli chodzi o rozbudowę 

budynku. Dodał, że będzie temu projektowi mocno kibicował, bo on jest również bardzo 

potrzeby i może lepiej późno niż wcale.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że gdyby przyjrzeć się wszystkim 

budżetom to trzeba powiedzieć, że ten budżet jest kontynuacją, ciągłością działania bieżącej 

kadencji. W związku  z tym nie widzi w nim jakiś specjalnych fajerwerków wyborczych,  

bo gdyby spojrzeć na wszystkie pozycje, chociażby na pytania, które zadawał radny Tomasz 

Mirakowski, to nie chcą się przypodobać policji. Corocznie były zabezpieczane sprawy  

dot. współpracy z policją. Odnosząc się do szkolnictwa zawodowego czy innego rodzaju 

dodał, że  dyrektorzy czy rady pedagogiczne występują z różnymi pomysłami i projektami. 

Jeżeli chodzi zaś o wątpliwości, co do szpitala, to chciał przypomnieć, że bez względu na to, 

jak jest oceniany trzeba spojrzeć na wszystkie uwarunkowania, które są i nie są łatwymi  

decyzjami. Z jednej strony jest to praca bieżąca na której bardzo im zależy, również sprawy 

kadrowe. Może gdyby nie wcześniejsze decyzje to dzisiaj byłby już wykonawca. Z różnych 

względów tej decyzji w pierwszym wariancie Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. nie 

podjął. Nie wini Pana Dyrektora, bo on bardziej skupia się na pracy bieżącej i również widzi, 

czy nie podejmie zbyt dużego ryzyka. Powiat sprawę traktuje bardzo poważnie, po pierwsze 

jest dokumentacja techniczna, która ma pozwolenie na budowę. Trudności, o których mówił 

już radnym wcześniej, sprawiało to, że w innej procedurze, czyli w łatwiejszej procedurze 

spółka mogła przeprowadzić wyłonienie wykonawcy. Powiat musi trzymać się ściśle 

określonych przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych. Jak radni spojrzą w pracę 

Zarządu, to z jednych zapisów wynika, że Zarząd dokonał wyboru firmy, która zgodnie  

z przepisami, ma przygotować do 15 stycznia 2018 r. tzw. program funkcjonalny, który 

pozwoli na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. W działalności 12-letniej nie 

zdarzyło się coś, co pokazywałoby, że miało miejsce zagrożenie życia. Ono też determinuje 

nas, żeby inwestycję przeprowadzono w miarę szybko i rzetelnie. Zapis nie jest zwodzeniem 

nikogo, wysłano jasny sygnał, że rozbudowa budynku pozwoli stworzyć warunki dla tych 

działalności, o których mówił dziś Prezes Spółki, czyli rozwoju opieki paliatywnej  
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i zolowskiej, tak aby tymi segmentami dofinansowywać, to co często przynosi straty. Nawet, 

jak wnika się w działalność Spółki, to okazuje się, że nie zapłacenie nadlimitów już wpływa 

na wynik Spółki – do kogo mieć pretensje – czy za dużo tych nadlimitów, czy odmawiać 

ludziom? Uczciwie mówi, że jest to sprawa bardzo poważnie traktowana.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że przyjmuje to w dobrej wierze. Odnosząc się do 

wydatków, czy planowania wydatków w perspektywie roku 2018 dodał, że na posiedzeniu 

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, który wystosowała do Zarządu, aby przygotować 

formułę zasad wydatkowania środków publicznych. Wniosek został przyjęty na komisji 

jednogłośnie. Nie kojarzy, aby wrócił jakikolwiek sygnał od Zarządu, jak zamierza się do 

tego ustosunkować. Gdyby odpowiadać na takie postulaty to może łatwiej byłoby później 

oceniać.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ten postulat Komisji Rewizyjnej 

nie został odłożony na półkę i nad nim pracuje Wydział Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki. Dla przypomnienia dodał, że sprawa dot. tego, aby zasady otrzymywania 

środków z Powiatu były dosyć jasne i czytelne. 

 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski 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 2018 r., stanowiącą zał. nr 9. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że Komisja 

Budżetu i Gospodarki przedstawiła opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2018 r., o co również poprosił pozostałe komisje:  

1. Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 

przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały,  

2. Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały,  

3. Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że radni  

na etapie dyskusji nie wnieśli żadnych wniosków, poprawek.  

 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr CCCLXXXII.714.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2018 r. (zał. nr 10) oraz uchwałę nr CCCLXXXII.715.2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r.  

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (zał. nr 11).  

 

 - przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych  

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do opinii Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie powiedział, że Zarząd nie wnosi większych 

uwag, bo jak najbardziej się zgadzają. Jedną sprawą dyskusyjną jest sprawa określona  

w pkt 10 dot. dochodów i wydatków w budżecie, które powinny być ujęte za „przystanki 

autobusowe”. Zwracając się do radnych, którzy nie sprawowali mandatu w poprzednich 

kadencjach powiedział, że na ten temat swojego czasu były prowadzone dyskusje.  

W momencie kiedy chcieli wprowadzić opłaty za przystanek autobusowy podniosły się głosy, 

że przez to mieszkańcy będą płacili drożej, bo wzrosną ceny biletów autobusów. Chodzi   

o nasze znaki drogowe, które stoją na przystankach autobusowych, na których zatrzymują się 

autobusy. Będą się tej sprawie przyglądać i muszą coś zaproponować. Jest to jedyna sprawa,  

gdzie można się odnieść do opinii RIO. Tak jak już wcześniej odpowiadał to starali się ująć 

maksymalnie jak najwięcej wniosków. Wnioski wpływały w zakresie infrastruktury drogowej 

i te które były priorytetowe i nie formalnie składane, tak jak utworzenie ZAZ-u, czy 

rozbudowa szpitala, zostały ujęte w budżecie. Natomiast wnioski drogowe oprócz tych, które 

były wymienione, które przede wszystkim wynikają z podpisanych porozumień  

na dofinansowanie i mają szanse, zamykają się w puli środków dot. poprawy bezpieczeństwa 

w dojazdach do szkół i w miarę możliwości będą realizowane w jak największym zakresie.  

Zarząd będzie realizować również te wnioski, które padały po procedurze, żeby bardziej 

skupiać się na niewielkich odcinkach, a uciekać od łatania dziur, żeby praca przynosiła lepsze 

efekty.   
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- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie: 

- brak; 

 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zarządził głosowanie  

i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się – 1. 

Uchwała nr XXXV/238/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 

rok, została podjęta większością głosów. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła radna Anna Ciszkiewicz – 17 radnych obecnych. 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 

nr 10/XXXV); 

 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr CCCLXXXII.716.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie 

wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego (zał. nr 12). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji,  

umożliwił dyskusję (zał. nr 7), następnie w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –16, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1. 

Uchwała nr XXXV/239/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 została podjęta większością głosów. 
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XIV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na złożone interpelacje zostaną 

udzielone odpowiedzi na piśmie. Odnosząc się drogi powiatowej w gminie Trzcińsko-Zdrój 

poinformował, że przyjrzą się sytuacji, co będzie można w tej sprawie zrobić, to zostanie  

to zrobione. Radnym zostanie przygotowana cała historia drogi w Chełmie, nie jest tak,  

że droga ta została zapomniana. W momencie kiedy powstawała kolejna kwatera żwirowiska 

to Powiat proponował inne rozwiązania, natomiast gospodarze gminy dbali o miejsca pracy  

i w tym zakresie toczyła się dyskusja. Wszystko jest udokumentowane. Starosta  

ma świadomość, że historia może nie interesować i to co będzie możliwe zostanie zrobione, 

aby ta droga była przejezdna, w ramach bieżącego utrzymania dróg. Odnosząc się  

do interpelacji w zakresie przeprowadzonej przez Powiat kontroli Spółki z o.o. „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” poinformował, że informacja zostanie udzielona na piśmie, tak aby 

zrobić to precyzyjnie.  

 

W tym momencie na posiedzenie powróciła radna Anna Ciszkiewicz – 18 radnych obecnych. 

 

XV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że zostały ustalone dyżury 

radnych na styczeń, luty i marzec 2018 r. (zał. nr 13). Następnie w imieniu Prezydium Rady 

podziękował za roczną pracę i złożył życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku. 

 

XVI. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 16.20 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

  

Magdalena Romankiewicz 

     Przewodniczący Rady  

 

   Roman Michalski  


