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 PROTOKÓŁ nr XLII/18 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 2 sierpnia 2018 r. 

 
XLII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 2 sierpnia 2018 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). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Rafał Mucha (17+1=18). 

 

I. Sprawy regulaminowe:   

   

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powitał zebranych gości,  

w szczególności przedstawicieli służb mundurowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli lokalnych 

mediów, Zarząd Powiatu oraz Radnych Rady Powiatu. Na protokolantów powołał Magdalenę 

Romankiewicz i Agnieszkę Jackiewicz. Następnie przedstawił porządek obrad,  

do którego nikt nie wniósł uwag, został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad stanowi  

zał. nr 3). 

 

Protokół nr XLI/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd, łącznie z dzisiejszym 

posiedzeniem, kilkakrotnie pracował nad sprawą inwestycji dotyczącej Zakładu Aktywności 

Zawodowej. Pod względem formalnym inwestycja jest zakończona, obecnie są na etapie 

wyposażania jednostki. Wystąpiły problemy na etapie wyposażanie strzelnicy z uwagi,  

że oferty przetargowe były za wysokie i w konsekwencji były powtarzane przetargi.  
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Na chwilę obecną skupiają się nad częścią, która może jest niewidoczna, a mianowicie nad 

uzyskaniem Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej. W rezultacie podjęta uchwała przez 

Radę Powiatu  była początkowym etapem w kontekście tworzenia Statutu Zakładu, natomiast 

trzeba uzyskać odpowiednie dokumenty, czyli trzeba zostać wpisanym na listę przez 

Wojewodę, następnie trzeba przejść przez wszelkie procedury negocjacyjne w Urzędzie 

Marszałkowskim. W dniu dzisiejszym Zarząd spotkał się z Dyrektorem ZAZ celem 

omówienia i zatwierdzenia wytycznych co do biznesplanu, a także upoważnił pana Tomasza 

Siergieja do reprezentowania Zarządu podczas negocjacji z Urzędem Marszałkowskim. 

Starosta odnosząc się do inwestycji w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie 

poinformował, że Rada Powiatu dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Gryfińskiego o to zadanie. Na chwilę obecną trwają prace komisji przetargowej, 

które zostały przedłużone na wniosek potencjalnego wykonawcy, czyli oferenta. Czekali cały 

czas na złożenie przez wykonawcę informacji dotyczących podwykonawców, bo przepisy 

dają możliwość wskazywania podwykonawców do niektórych prac. Chodziło o dostarczenie 

dwóch zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego  

o niezaleganiu w podatkach. W dniu dzisiejszym uzyskał od Naczelnika Wydziału „RI” 

informację, że takowe zaświadczenia zostały złożone i w związku z tym na kolejnym 

posiedzeniu Zarząd zapozna się z propozycją komisji przetargowej i nastąpi rozstrzygnięcie 

przetargu.  Z uwagi na to, że drogi powiatowe liczą ponad 650 km to nieustannie Zarząd 

podejmuje decyzje w zakresie inwestycji drogowych. W ostatnim czasie rozpoczęły się prace 

nad odbudową przepustu w m. Rurka – Gmina Chojna. Na przepust składają się dwie rury  

o średnicy 160 cm, czyli można powiedzieć, że teoretycznie gdyby przepisy zezwalały 

miałyby nadany numer mostowy. Niestety są to przepusty na drodze powiatowej i jest 

problem z tego tytułu, że muszą to robić z własnych środków. Droga jest ważna, ponieważ 

skupia się tam ruch ciężarowy. Ponadto Zarząd dokonał ogłoszenia przetargów na niektóre 

odcinki dróg na terenie Gminy Gryfino, Gminy Cedynia, Gminy Moryń oraz Gminy 

Widuchowa. Zadania realizowane są w ramach autorskiego programu, który od lat wykonują. 

Jest to program dotyczący dojazdów do szkół. Podjęcie uchwały w zakresie zmian w budżecie 

powiatu umożliwi podpisanie umowy i realizację tychże zadań, ponieważ z uwagi na ilość 

wykonywanych zadań było to poza dotychczasowymi możliwościami finansowymi. Starosta 

dodał, że na dzisiejszym posiedzeniu został po raz drugi ogłoszony przetarg na zadanie  

pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdrój realizowana 

w formule "zaprojektuj i wybuduj"”. Zadanie będzie wykonywane w ramach programu  
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RPO WZ, została pozyskana dosyć znaczna dotacja, a także mają czas na realizację tego 

zadania.   

 

III. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje oraz wnioski.  

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego Tomasza Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie 

(druk nr 2/XLII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

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

głosowanie:  

za - 4,  

przeciw - 12,  

wstrzymało się - 1,  

1 radny nie brał udziału w glosowaniu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Tomasza 

Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie, został odrzucony większością 

głosów. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia  

26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018 (druk nr 4/XLII);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

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

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XLII/278/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie nr XXXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018, została podjęta 

jednogłośnie. 

 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XLII);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że z uwagi na obecność dyrektorów  

i kierowników jednostek organizacyjnych należą się wyjaśnienia. Otóż pani Skarbnik nabyła 

wiek emerytalny i w celu potwierdzenia tych praw i naliczenia emerytury przez ZUS 

konieczne jest podjęcie przedmiotowego projektu uchwały. Dodał, że ma nadzieję,  

iż w dalszym ciągu będą współpracować z panią Skarbnik.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr XLII/279/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego, została 

podjęta większością głosów. 

 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 6/XLII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

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

głosowanie:  

za - 11,  

przeciw - 1,  

wstrzymało się - 5,  

1 radny nie brał udziału w glosowaniu. 
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Uchwała nr XLII/280/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Gryfińskiego, została podjęta większością głosów. 

 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 

gryfińskiego (druk nr 7/XLII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

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

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLII/281/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem  

na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 

gryfińskiego, została podjęta jednogłośnie. 

 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego 

programu opieki nad zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 2018 -2021 

(druk nr 8/XLII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

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

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLII/282/2018 w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad 

zabytkami Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2021, została podjęta jednogłośnie. 

 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XLII); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd wnosi o zmianę zapisów  

w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Gryfińskiego (projekt na druku nr 9/XLII). 

„ 

I. W Regulaminie Rady Powiatu w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1  

do Statutu Powiatu Gryfińskiego  

 

 § 35 otrzymuje brzmienie: 

„§ 35. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić: 

1) co najmniej 5 radnych; 

2) Przewodniczący Rady; 

3) klub radnych; 

4) komisja Rady; 

5) Komitet inicjatywy uchwałodawczej, występujący z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą; 

6) Zarząd Powiatu. 

2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez komisje Rady. 

3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1- 5 wymagają 

zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. 

4. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał komisjom i Zarządowi Powiatu”. 

(Zamienia się kolejność w ust. 1 punkt 5 staje się 6 a punkt 6 staje się 5 w związku  

z czym w ust. 3 przytoczone zostają punkty od 1 – 5 (było od 1– 4). 

 

 § 78 otrzymuje brzmienie: 

„§ 78. Przed wystąpieniem z wnioskiem, o którym mowa w § 77 ust. 3 Przewodniczący Rady 

występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku” (był § 81  

ust. 3).  

 

II. W Regulaminie Zarządu Powiatu w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 2  

do Statutu Powiatu Gryfińskiego  
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 § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć: 

1) z zatrudnieniem w organach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o samorządzie 

powiatowym; 

2) z pełnieniem funkcji Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady; 

3) z członkostwem w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji”. 

(dopisuje się oraz Komisji skarg, wniosków i petycji). 

 

 § 23 dodano ust. 2 w brzmieniu: 

„§ 23 ust. 2. W przypadku potrzeby podjęcia rozstrzygnięć w trybie pilnym podjęcie ich 

może nastąpić w trybie zaocznym” (brakowało ust. 2, do którego było odniesienie w ust. 3 

§ 23) (autopoprawka stanowi zał. nr x)”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał, czy są uwagi  

do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że dyskusja na temat statutu została rozpoczęta w zasadzie 

na początku kadencji. Dyskusja miała zaowocować wypracowaniem projektu statutu przez 

Komisję Statutową, poddanego później dyskusji radzie powiatu. Dodał, że tak się po części 

stało, dlatego że Komisja Statutowa została powołana, a spotkała się raptem dwa razy. 

Odnosząc się do uzasadnienia projektu uchwały poinformował, że jest trochę zdziwiony,  

że przywołuje się na to, iż między innymi w wyniku pracy tej komisji został wypracowany 

statut. Miał to szczęście i nieszczęście w tej komisji być. Komisja Statutowa zebrała się dwa 

razy, przewodniczący tej komisji jakąś szczególną chęcią jej zwoływania nie pałał, bo po 

złożeniu mandatu radnego przez przewodniczącego tej komisji zaprzestała funkcjonowania, 

mimo wielu podejmowanych prób rozmowy na ten temat. Były informacje publiczne, 

deklaracje Pana Starosty, na temat tego, jak komisja się zbierze i będzie pracowała.  

W tej chwili, w trybie ekspresowym, chyba jednak nie najlepszym dla takiego dokumentu jak 

Statut Powiatu, na co wskazują zgłaszane poprawki, będą nad tym dokumentem procedować. 

Zdaniem radnego nie powinno to tak wyglądać i z tego powodu, a przede wszystkim  

ze względu na to kiedy materiał obszerny dotarł. Osobiście nie miał na tyle wystarczająco 

czasu, aby bardzo szczegółowo się z tym dokumentem zapoznać i ewentualnie zgłosić pytania 

lub uwagi, bo zapewne będzie tego robić w trakcie funkcjonowania dokumentu. Skoro 

dokument został przedłożony Radzie Powiatu i znając arytmetykę dzisiejszego dnia zostanie 
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przyjęty, jednak radny wstrzyma się od głosu, ponieważ z czystym sumieniem nie mógłby 

zagłosować „za” projektem, którego w tak ważnej sprawie nie było możliwości skonsultować  

w wystarczającej jednostce czasu.  

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że uważa podobnie i jeżeli nie było do tej pory 

większych konsultacji i są błędy merytoryczne to powinni na spokojnie przeanalizować 

dokument. Następnie radna złożyła: 

- wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XLII). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał, czy Zarząd Powiatu, 

jako autor dokumentu, chce się odnieść do złożonych uwag. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że każdy kto zapoznał się  

z uzasadnieniem widzi jasno, że została opisana cała historia powstawania Statutu.  

W momencie powoływania Komisji nikt nie wiedział, że ustawodawca dokona zmian 

przepisów w ustawie o samorządzie powiatowym. Bez względu na wszystko takie zmiany 

muszą zostać zawarte i generalnie należy stwierdzić, że jeżeli ktoś faktycznie miał chęci i się 

wczytał w statut to dokładnie zobaczył, że proponowane rozwiązania w dokumencie muszą 

być ujęte. Dodał, że mowa jest o powołaniu nowej Komisji skarg, wniosków i petycji, która 

jest obligatoryjna. Większość rozwiązań została dostosowana do obowiązującego prawa. 

Przedmiotowy projekt uchwały ma wejść w życie od nowej kadencji i nie dotyczy obecnej. 

Znając pragmatykę, żeby dać możliwość ukonstytuowania się chociażby Radzie w tych 

dwóch podstawowych komisjach, takowy dokument jest potrzebny. Aby Statut mógł wejść  

w życie musi zostać ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. Cała procedura wymaga czasu, a tak nowa rada powiatu, jak się 

ukonstytuuje będzie mogła spełnić postulat i przystąpić do prac nad Statutem celem poprawy, 

udoskonalenia zapisów.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że a propos czasu i możliwości zapoznania się z nim  

i zgłoszenia, jak rozumie w konsekwencji uwag, świadczy tylko to, co Pan Starosta 

powiedział na samym początku wystąpienia, że po zakończeniu prac komisji Zarząd sczytał 

dokument i znalazł błędy. Jest to najlepsza recenzja tego, ile było czasu i jak te prace nad tym 

dokumentem mogły przebiegać.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że również musi odpowiedzieć 

złośliwością. Otóż radny Rafał Mucha był członkiem Komisji Statutowej i nie należy zwalać 

winy na przewodniczącego, ponieważ każdy członek Komisji mógł w tym czasie wykazać 

aktywność.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że wielokrotnie prosił Pana Starostę o wznowienie prac. 

Pan Starosta był przepytywany przez którąś z lokalnych pras, o to kiedy prace zostaną 

wznowione. Składał publiczne deklaracje w tej sprawie i zakłada, że Pan Starosta autoryzuje 

wywiady.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał, czy są inne uwagi 

do dokumentu. W związku z bakiem uwag dyskusja została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski reasumując 

poprosił Pana Starostę o ponowne przedstawienie zgłoszonych autopoprawek Zarządu 

Powiatu, celem uniknięcia niepotrzebnych niedomówień. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że treść zgłaszanych autopoprawek 

Zarządu Powiatu wszyscy radni otrzymali przed sesją. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że zgłasza wniosek formalny, zwalniający Pana Starostę  

z odczytywania autopoprawek, bo każdy z radnych ma ten dokument i nie daj Bóg Pan 

Starosta pomyli się do tego, co jest napisane i będzie problem, co zostało przyjęte.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej Joanny Kostrzewy o zdjęcie z porządku obrad 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 9/XLII):  

za - 3,  

przeciw - 11,  

wstrzymało się - 3,  



 10 

Wniosek radnej Joanny Kostrzewy o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XLII), 

został odrzucony większością głosów. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie en’ block nad autopoprawkami Zarządu Powiatu do projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XLII): 

za - 12,  

przeciw - 1,  

wstrzymało się - 5,  

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Gryfińskiego został przyjęte większością głosów. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 9/XLII) wraz z przyjętymi poprawkami: 

za - 12,  

przeciw - 1,  

wstrzymało się - 5,  

Uchwała nr XLII/283/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, została 

podjęta większością głosów. 

 

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

powiatu na 2018 rok (druk nr 10/XLII);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd wnosi o zmianę zapisów  

w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 

rok (druk nr 10/XLII), tj. w załączniku nr 2 – brzmienie działu 854 jest „Pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej, winno być „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

(autopoprawka stanowi zał. nr 5). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie nad autopoprawką Zarządu Powiatu do projektu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 10/XLII): 

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2018 rok (druk nr 10/XLII) została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok 

(druk nr 10/XLII) wraz z przyjętą poprawką: 

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLII/284/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, została podjęta 

jednogłośnie. 

 
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2018-2039 (druk nr 11/XLII);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

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

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLII/285/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak; 

 



 12 

XIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wykaz pism 

skierowanych do widomości Rady Powiatu w Gryfinie jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady 

i Zarządu:  

1. Uchwała Nr XXXIII/512/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  

28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa 

Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych  

w okręgach wyborczych – zał. nr 6; 

2. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: P-1.4130.755.2018.AB z dnia  

17 lipca 2018 r., dot. obowiązku dostosowania wysokości wynagrodzeń  

do obowiązujących przepisów prawa – dot. pracowników samorządowych, w tym 

osób, których stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru – zał. nr 7; 

3. Pismo Senatora Grzegorza Napieralskiego z dnia 13 lipca 2018 r., dot. podjęcia 

uchwały wspierającej działania na rzecz budowy S10 – zał. nr 8; 

4. Pismo Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą  

w Gryfinie z dnia 20 lipca 2018r., dot. rozpatrzenia możliwości zniesienia służebności 

gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr 159 na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki nr 160 dla nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 6 w Gryfinie 

wraz z odpowiedzią – zał. nr 9; 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych – zał. nr 10; 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Radni najpóźniej do dnia 17 września  

2018 r. muszą złożyć oświadczenie majątkowe, tj. na dwa miesiące przed upływem kadencji 

Rady Powiatu wg stanu na dzień składania oświadczenia. Dodał, że pomocnym może okazać 

się przy wypełnianiu oświadczenia majątkowego pismo Dyrektora Izby Skarbowej  

w Szczecinie zawierające przydatne informacje w tym zakresie. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała na jakim etapie jest inwestycja dot. rozbudowy Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na ten temat udzielał informacji  

w sprawozdaniu Zarządu Powiatu i może tylko to samo powtórzyć.  
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Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czyli nie wiadomo, czy coś będzie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że mówił o tym w sprawozdaniu  

z prac Zarządu i nie wie, czy radna słyszała czy nie informację. Jasno powiedział,  

że na kolejnym Zarządzie będzie rozstrzygana oferta przetargowa, z uwagi na to, że zostało 

przez oferenta dostarczone zaświadczenie, którego brakowało w procedurze sprawdzania 

oferty. Było to zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego dot. niezalegania opłat przez 

podwykonawców, których wskazał w swojej ofercie. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy powiat będzie wykładać środki własne i Dom 

Lekarski nie będzie współuczestnikiem tego wszystkiego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że mówił o tym wielokrotnie  

na komisjach i sesji. Otóż Dom Lekarski ma swoje zobowiązanie wynikające z umowy, 

którego jeżeli nie spełni dobrowolnie, to reprezentant powiatu będzie mógł to generalnie 

wyegzekwować łącznie z karami. Na tym etapie nie może odpowiedzieć, jak sprawa będzie 

wyglądała. Dodał, że wierzy w każdą deklarację Domu Lekarskiego, który w każdym piśmie 

potwierdza, że wykona zobowiązanie inwestycyjne.  

                                                                                                                                          

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy jeżeli oni w tym momencie będą 

współudziałowcem, czyli ilość udziałów nie będzie zmniejszona przez to, że powiat będzie 

wykładać środki. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że mija kadencja, a mimo wszystko 

radna myli udziały od majątku. Dodał, że majątek Powiatu Gryfińskiego z którego dzisiaj 

korzysta Szpital Powiatowy w Gryfinie jest majątkiem Powiatu Gryfińskiego, tak jak na 

wstępie powiedział. Jeżeli dzisiaj przystępując do tej inwestycji budują swój majątek,  

czyli majątek Powiatu Gryfińskiego. Jeżeli Dom Lekarski wniesie, zgodnie z umową, swój 

udział w inwestycji, to może się tak zdarzyć, że ten udział w inwestycji będzie rozliczany 

„czynszem dzierżawnym”.  

 

Radny Rafał Mucha poprosił Pana Starostę o wypowiadanie się bez emocji, bez żadnych 

uszczypliwości w kontekście kadencyjności i zadawania pytań. Dodał, że mieli zmiany w 

strukturze majątku, wynikające po części z rozliczania inwestycji, tak to jest możliwe. Pytanie 
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sprowadzało się do tego, czy w sytuacji w której zostanie wykonane zadanie  w obrębie 

majątku będą w ramach udziałów próbować w spółce zarządzającej szpitalem dokonywać 

zmian. Rozumie, że odpowiedzią na to pytanie de facto, że będą egzekwować od udziałowcy 

wywiązanie się z umowy również na drodze sądowej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Następnie 

zapytał o możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na to zadanie, może środki 

rządowe, jak to wygląda na chwilę obecną. Słyszy się o tym, ale precyzyjnej odpowiedzi na 

chwilę obecną nie ma. Poprosił Pana Starostę o podzielenie się wiedzą, którą posiada.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeszcze raz powtórzy. Jeżeli chodzi 

o majątek powiatu – nieruchomości, z których korzysta Szpital Powiatowy bez względu  

na ilość udziałów jest w 100% majątkiem powiatu, z którego to powiat pobiera należny 

czynsz, czyli stanowi to dochód powiatu, który każdorazowo jest opisany w budżecie 

powiatu.  Odnosząc się do pytania radnego Rafała Muchy poinformował, że z inicjatywy 

Przewodniczącego Rady byli na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia u Dyrektora 

Departamentu pracującym pod nowym Ministrem. Po rozmowach została wykonana dobra 

praca, o której nie mówił, bo radni mogli o tym przeczytać w sprawozdaniu z prac Zarządu 

Powiatu. Aby uzyskać m.in. dofinansowanie do tej inwestycji, czyli to co jest możliwe  

na dzień dzisiejszy z rezerwy Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody. 

Należało uzyskać dwa dokumenty, które uzyskali. Jeden został poddany ocenie, jest  

to program Ministerstwa Zdrowia – IOWISZ. Ubieganie się o tę dotację zostało rozpisane  

w rozporządzeniu. Złożenia wszystkich danych w imieniu Powiatu dokonała Spółka Szpital 

Powiatowy w Gryfinie, która tylko mogła złożyć dokument w wersji elektronicznej. 

Dokument został oceniony pozytywnie i uzyskał 670 punktów, czyli tyle punktów  

na podstawie których Wojewoda mógł wydać decyzję. O decyzji była mowa w materiach  

z Zarządu, stwierdzająca potrzebę tej inwestycji. Drugim dokumentem potrzebnym  

o ubieganie się o dotację jest dokument tzw. konkurencyjności, czyli inwestycja jest jak 

najbardziej wskazana do wykonania – dokument został wydawany przez Marszałka. Z uwagi 

na to, że jest poślizg w inwestycji, to jest to dotacja, którą można uzyskać w ciągu roku. Jest 

naturalnym, że mimo posiadanych dokumentów nie występowali, bo rozliczenie dotacji  

w wysokości 5 mln zł bez rozstrzygniętego przetargu w tym roku jest nie możliwe.  Jest 

wszystko przygotowane do realizacji i w momencie, kiedy zostanie wybrany wykonawca 

wniosek taki zostanie złożony. Starosta dodał, że w tej sprawie były już wcześniej składane 

wnioski, ale niestety były one bez dokumentów w związku z tym nie nadano im właściwego 

biegu. Czynione są przygotowania do pozyskania środków jeszcze z dwóch innych źródeł 



 15 

zewnętrznych, jednak na temat tych źródeł nie będzie się dzielił wiedzą, ponieważ uważa,  

że w tym momencie jest to Jego kompetencja w sensie osoby i wie, co należy zrobić aby 

próbować jeszcze z dwóch innych źródeł otrzymać dofinansowanie na to zadanie, nie mówiąc 

już o czwartym, którym jest zobowiązanie Domu Lekarskiego do kwoty 2,3 mln zł. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy te tajemnicze źródła są zwrotne czy bezzwrotne.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że są to źródła bezzwrotne i nie są 

one tajemnicze, na dzień dzisiejszy nie były składane wnioski i nie widzi powodu, aby 

pokazywać jak będzie wyglądać konstrukcja finansowa w tym zakresie, ponieważ jest na to 

jeszcze nie czas. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że kilka miesięcy temu Wojewoda spotkał się  

z Panem Pawłem Muchą i zarządem PiS. Na spotkaniu zapytano, co jest najważniejsze dla 

Powiatu Gryfińskiego, na co odpowiedział, że szpital, a problemem jest jego finansowanie. 

Rany dodał, że ma nadzieję iż wsparcie ze strony Wojewody będzie rzeczywiste, nie tylko  

w słowach i Powiat na to zadanie środki, nie tak łatwe do dostania, otrzyma. Drugą sprawą 

jest prośbą do Zarządu Powiatu, bo tak nieszczęśliwie się skończyło, że przetarg może być 

rozstrzygnięty tuż przed wyborami. Radny chciałby, aby był jak najbardziej korzystny  

i w przypadku gdyby Zarząd miał wątpliwości to go nie podpisywać - przejdzie na kolejną 

kadencję. Dobrze byłoby, aby każdy radny miał bezpośrednio wiedzę po zasadniczych 

rozmowach. Radny ma nadzieję, że jest taka możliwość aby poinformować ich wcześniej.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie za bardzo zrozumiał prośbę 

radnego w kontekście ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ procedura 

przetargowa jest jasno określona. Prosi o doprecyzowanie intencji i określenia w jakim 

gremium chciałby radny uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że  nie chodzi o uczestnictwo w podejmowaniu 

decyzji. Wszystkim wiadomo, że wstępna kalkulacja za zakres inwestycji wynosiła 10 mln zł, 

a obecnie propozycja nie do negocjacji wynosi 15 mln zł. W związku z tym radni  

z zatroskaniem patrzą, czy te 5 mln zł naprawdę, jeżeli zostanie podjęta taka decyzja, jest 

wydatkiem uzasadnionym. Mogą mieć z tego tytułu wątpliwości i po podjęciu przez Zarząd 

decyzji, chcieliby jak najszybciej o tym wiedzieć, radny chciałby o tym wiedzieć.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to nieuniknione z tego względu, 

chociażby z tego względu, że w tym zakresie są jasne przepisy, co do podawania informacji  

o rozstrzygnięciu przetargu. Jeżeli chodzi o planowanie, przeszacowanie lub niedoszacowanie 

to widać co dzieje się obecnie na rynku, kiedy inwestycja nie jest jednoroczna a dwuletnia, 

jak rozbieżne są ceny, które mają tendencję wzrostową. Dodał, że chcieli zbadać rynek na ile 

się mylą lub nie i przygotowując się do następnego roku, a ma na myśli inwestycję drogową 

na odc. Banie-Rów, gdzie obecnie przygotowują się do złożenia wniosku na pozyskanie 

środków z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu na remont przepustów, które akurat  

w tym przypadku mają nadane numery mostowe. Starosta dodał, że zapytanie o cenę zostało 

wysłane do kilku oferentów, jednak składane oferty zdaniem Zarządu wydawały  

się za wysokie i ostatecznie został ogłoszony przetarg nieograniczony w wyniku, którego 

wpłynęła jedna oferta i w dodatku wyższa od tych składanych w ramach zapytania. Starosta 

dodał, że wskazany przykład był drobną sprawą i dodał, że będą tę sprawę skutecznie 

rozpatrywać. Od stycznia 2019 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę i na godzinę już 

taki czynniki wpływa. Ponadto mieszkają w rejonie przygranicznym, większość podmiotów 

usług budowalnych korzysta z różnicy cenowej i woli wykonywać pracę zagranicą. Jest to 

problem, który wpływa na cenę, który był przez nich analizowany. Zobaczą jaka będzie 

ostateczna decyzja. Starosta dodał, że przykład został przytoczony z tego względu, że każdy 

ma rozterki i nikt nie chciałby się obudzić z rozczarowaniem, że w jednym przetargu wydaje 

się, że oferta jest za droga, a przy kolejnym nie znajduje się żadnego oferenta albo złożona 

oferta znacznie przewyższa cenowo ofertę z pierwszego przetargu. Też tak może się zdarzyć, 

tego nikt nie wie. Nie działają jak podmioty prywatne, które mogą negocjować.  

 

XV. Zakończenie posiedzenia. 
   

O godz. 15.00 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XLII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

 

Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
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