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Protokół Nr III/2002 
z obrad III sesji Rady Powiatu II kadencji w Gryfinie 

w dniu 21 grudnia 2002 r. 
 

 Obrady III sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 21 grudnia 2002 r. w sali 
audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja 
rozpoczęła się o godz. 10.00 i trwała do godz. 12.30.  

Obrady otworzyła i po stwierdzeniu quorum (obecnych 20 radnych – zał. nr 1 - lista 
obecności) posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Pani Lidia 
Pięta. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście (zał. nr 2 – lista obecności 
gości).  
 
Ad. I.  
Sprawy regulaminowe.  
1) Przewodnicząca Rady Powiatu powitała radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 

zaproponowała Panią Annę Gazdecka oraz Panią Katarzynę Stalinger.  
2) Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad (zał. nr 3). W wyniku głosowania 

porządek obrad III sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.    
3) W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie protokół z II sesji Rady Powiatu                 

w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2002 r.  
 
Ad. II.  
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady 
Powiatu.  
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu                    
w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu (zał. nr 4). 
 
Ad. III. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
2/III/2002 Radny Maciej Racinowski: Moje pytanie dotyczy fatalnego stanu dróg 
powiatowych. Na tych drogach nic się nie dzieje, nikt nie posypuje ich piaskiem i solą. Czy 
ma to związek z corocznym obcinaniem subwencji drogowej i niedofinansowaniem PZD? 
3/III/2002  Radny Ryszard Laska: Mam pytanie dotyczące sprawozdania Starosty. Proszę          
o rozwinięcie punktów dotyczących zawieszenia postępowania egzekucyjnego przez 
komornika oraz wyników kontroli NIK w PCPR. 
4/III/2002  Radny Henryk Kaczmar: Sprawa bezrobocia spychana jest na dalszy temat. 
Jestem z  Morynia, gdzie istnieje tylko jeden duży zakład, bezrobocie wzrasta. Czy Zarząd 
przewiduje opracowanie Strategii mającej na celu ograniczenia bezrobocia w powiecie? 
 
Ad. IV.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2003 – zał. nr 5. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odczytała wniosek Zarządu Powiatu do Rady Powiatu        
o uchwalenie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (zał. nr 6).  
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok (zał. nr 7).  
 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12). 
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Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Medyński odczytał obszerną opinię Komisji 
Budżetowej do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (zał. nr 13). 
W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.        
W wyniku głosowania uchwała Nr III/20/2002 została przyjęta większością głosów (przy 2 
wstrzymujących). 
 
Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy. 
 
Ad. V. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2002  (druk nr 1/III)  - zał. nr 14. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/21/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. VI. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2002  (druk nr 2/III)  - zał. nr 15. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/22/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. VII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2002  (druk nr 3/III)  - zał. nr 16. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/23/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. VIII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2002  (druk nr 4/III)  - zał. nr 17. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/24/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. IX. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 
2002 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Gryfinie (druk nr 5/III)  - zał. nr 18. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/25/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. X.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 2002r.  (druk nr 6/III)  - zał. nr 19. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/26/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. XI. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09 października 2002r. w sprawie udzielenia z budżetu 
powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/III)  - zał. nr 20. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/27/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. XII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie obciążenia nieruchomości przy ul.          
9 Maja w Gryfinie, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu 
i dojścia  (druk nr 8/III)  - zał. nr 21. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/28/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. XIII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Gryfińskiego  (druk nr 9/III)  - zał. nr 22. 
Przewodnicząca: Dostali państwo wykaz poprawek do Statutu Powiatu Gryfińskiego (zał. nr 
23). Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? 
 
Radny Ryszard Laska: Wykaz zmian w Statucie obejmuje 12 punktów. Mamy dwa punkty, 
w których należałoby rozważyć możliwość zmian, a konkretnie dotyczą one § 25 pkt 1. 
Chodzi o inicjatywę podjęcia określonej uchwały, z którą może wystąpić 9 radnych. Myślę, 
że przy poprzednim składzie Rady, było to zasadne, w tej chwili, kiedy skład osobowy Rady 
został zmniejszony wydaje się, iż celowym będzie także zmniejszenie tej liczby radnych. 
Podobny zapis dotyczy § 50 ust. 2, gdzie Klub Radnych może otworzyć 5 radnych. Zostały 
zachowane zapisy przy składzie Rady dużo większym i uważam, że zasadnym byłoby 
dostosować te paragrafy do obecnego składu Rady. Traktując to jako wniosek, wnioskuję o 
to, by w § 25 pkt 1 zapis „9 radnych” zastąpić zapisem „5 radnych”, a w § 50 ust. 2 zapis „5 
radnych” zastąpić zapisem „4 radnych”. 
Starosta Gryfiński: Zarząd po błyskawicznej naradzie po wniosku radnego Laski zgłasza 
autopoprawkę do § 25 ust. 1 pkt 1, nadając mu nowe brzmienie: „z inicjatywą podjęcia 
określonej uchwały może wystąpić co najmniej 5 radnych”. Zgadzamy się z wnioskiem 
radnego Laski i prosimy Radę o przyjęcie autopoprawki. Jeśli chodzi o  § 50 ust. 2 „Klub 
może tworzyć co najmniej 5 radnych”, tu nie zgłaszamy autopoprawki Zarządu. Uważamy, ze 
liczba 5 radnych, nawet przy zmniejszonym składzie Rady, jest to odpowiednia grupa, która 
mogłaby także w powiązaniu z § 25 realizować wszystkie zadania statutowe, w tym także 
występować z inicjatywą uchwałodawczą. Dlatego też, Zarząd prosi o pozostawienie tego 
zapisu. Wniosek ten jednak jest przedmiotem dyskusji i głosowania Rady. 
Rady Ryszard Laska: W takim razie wycofuję wniosek formalny o zmianę zapisu w § 25. 
Natomiast, jeśli chodzi o wniosek dotyczący §50 proszę panią Przewodniczącą o poddanie go 
głosowaniu Rady. 
Przewodnicząca: Kto jest za przyjęciem wniosku radnego Laski, żeby w § 50 ust. 2 „liczbę 
5” zastąpić 4 osobami? Chodzi o możliwość tworzenia Klubów Radnych.  
Za –     8 osób 
Przeciw –             12 osób 
Wstrzymujących się –  0 osób 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania 
uchwała Nr III/29/2002 została przyjęta większością głosów (przy 2 wstrzymujących). 
 
Ad. XIV. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia regulaminu 
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie  (druk nr 10/III)  - zał. nr 24. 
Przewodnicząca: Po uwzględnieniu opinii komisji macie państwo wykaz autopoprawek (zał. 
nr 25). Proszę o stanowiska komisji.  
Następnie Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby wziąć udział w dyskusji. 
 
Radny Ryszard Laska: Jeżeli schemat organizacyjny jest załącznikiem do regulaminu, 
prosiłbym o uzupełnienie tego schematu o podanie ilości etatów na dzień 1 stycznia 2003r. 
Starosta Gryfiński: Chciałam zwrócić tylko uwagę, że regulamin organizacyjny ma 
charakter aktu prawa miejscowego, którego publikacja jest dosyć szczególna, wymaga wiele 
czasu. Jeśli chodzi o wielkość środków na wynagrodzenia, jest on limitowany jednorazowo w 
uchwale budżetowej. A zatem nie liczba etatów, a liczba pieniędzy na wynagrodzenia 
decyduje o tym, w jaki sposób w oparciu o ten schemat, będziemy realizować zadania 
powiatu.  Prosiłabym, aby w sposób sztywny nie wprowadzać tego zapisu, ponieważ każda 
nawet najmniejsza zmiana powoduje zmiany w akcie prawa miejscowego.  
Radny Ryszard Laska: Ja tylko proszę o informację, jaki jest stan na początek roku? Nie 
chodzi mi o to, aby umieszczać w regulaminie takie zapisy. 
Starosta Gryfiński: Proszę mi w takim razie wybaczyć, źle zrozumiałam i jeśli chodzi o 
takiego rodzaju informację, to otrzyma ją pan na następnej sesji. 
Radny Maciej Racinowski: Budżet został przygotowany za poprzedniej kadencji. Czy 
wprowadzenie do schematu organizacyjnego etatowego członka Zarządu i Biura Promocji 
będzie wymagało nowelizacji uchwały budżetowej? Skąd weźmiemy na to środki? 
Starosta Gryfiński: Zgodnie z wnioskiem radnego Szelążka na poprzedniej sesji, obiecałam, 
że przedstawię państwu proponowane źródła oszczędności w wydatkach bieżących Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (zał. nr 26). Stworzenie etatowego członka Zarządu nie pociągnie 
za sobą większych wydatków. A Biura Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej 
nie zamierzam powoływać szukając środków w budżecie, aby ta struktura mogła 
funkcjonować. Można takie Biuro stworzyć z funkcjonujących etatów, którym powierzy się 
dodatkowe zadania.  
Dzisiaj dostali państwo nowy schemat organizacyjny z naniesionymi poprawkami. Chciałam 
wyjaśnić, że niczego one nie zmieniają, jeśli chodzi o komórki, natomiast są tu dodatkowe 
połączenia, jeżeli chodzi o nadzór merytoryczny. Chcę pokazać na czym polegała ta drobna 
zmiana. Wicestarosta nadzoruje swoje jednostki (strzałka), a Etatowemu Członkowi Zarządu 
przypisane są wszystkie jednostki oświatowe.  
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania 
uchwała Nr III/30/2002 została przyjęta większością głosów (przy 1 wstrzymującym). 
 
Ad. XV. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2002  (druk nr 11/III)  - zał. nr 27. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji, odczytała projekt uchwały       
i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr III/31/2002 została przyjęta 
jednogłośnie. 
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Ad. XVI. 
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
2/III/2002 Starosta Gryfiński: Proszę pana radnego o wskazanie, na jakich drogach 
zauważył pan brak działań, bo trudno jest mi się zorientować, czy są to drogi powiatowe, 
wojewódzkie, krajowe czy gminne. Trudno jest mi się odnieść do tego, czy mamy jakieś 
zobowiązania do tych dróg. Mogę to wyjaśnić z Powiatowym Zarządem Dróg, o ile są to 
drogi powiatowe. Jeśli chodzi o stan sprzętu służącego do zimowego utrzymania dróg, to 
Powiat Gryfiński dysponuje następującym sprzętem: 7 piaskarek z pługami, 4 piaskarki 
ciągnikowe z pługami, 2 piaskarki ciągnikowe bez pługów, materiał stosowany do 
posypywania dróg i ulic to mieszanka piaskowo – solna o proporcjach 7:1. Na naszych 
drogach (640 km) stosowane są standardy zimowego utrzymania III, IV, V, VI. Standaryzacja 
tych działań na drogach powiatowych jest opisana w zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. Są tam opisane również odstępstwa od 
standardu, które byłyby dla nas sygnałem, że co jest nie tak. Przeważającym standardem 
stosowany na naszych drogach powiatowych jest standard IV, który zakłada, że jezdnia 
powinna być odśnieżona na całej szerokości, a jezdnia posypana na odcinkach decydujących 
o możliwości ruchu. Być może naszym ideałem byłyby inne działania, ale na pewno nie 
możemy powiedzieć o działalności naszych jednostkach, że są z tymi standardami na bakier. 
Wprost przeciwnie. W ramach posiadanych środków oraz sprzętu, jakim dysponujemy, 
zachowujemy się tak, jak w opisach tych standardów nakazuje nam pan Minister. 
Dysponujemy kserokopią tego rozporządzenia, można zweryfikować nasze wyobrażenie o 
tym, jak powinno wyglądać zimowe utrzymanie dróg z tym, jak ono w rzeczywistości 
wygląda i byłabym wdzięczna, gdyby państwo też podzielili się swoimi uwagami na ten 
temat. 
3/III/2002 Starosta Gryfiński: Zwrócono się do Komornika Sądu Rejonowego w Gryfinie o 
zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Z takim wnioskiem zwrócił się ZUS oddział w 
Szczecinie. Nasz  SPZZOZ stara się wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne, a stałoby się 
one bezprzedmiotowe, gdyby nasi wierzycieli nie umożliwili nam skuteczną realizację tej 
restrukturyzacji długów. A zatem to ma bezpośredni związek, z tym, o czym państwo już 
mówili na wcześniejszych sesjach i na komisjach i wtedy, kiedy to Rada decydowała nawet o 
tym, żeby przeznaczyć kwoty, które są niezbędne, aby taką restrukturyzację przeprowadzić. 
Dysponuję tutaj kserokopią wniosku ZUS do wglądu. 
Jeśli chodzi o wyniki kontroli NIK w naszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, to 
przedstawi je  Wicestarosta pan Józef Ruciński. 
4/III/2002 Starosta Gryfiński: W swoim wcześniejszym wystąpieniu na poprzedniej sesji 
mówiłam o tym, że zamierzamy wejść w każdy program, z którego będzie można uzyskać 
pieniądze na reaktywację zawodową mieszkańców naszego powiatu. Zdecydowaliśmy się na 
uczestniczenie w programie reaktywacji zawodowej byłych pracowników Stoczni. Są jeszcze 
programy np. Pierwsza Praca, który realizujemy w naszych podległych jednostkach oraz w 
samym Starostwie. Przyjrzymy się funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy, a także 
pieniądzom przeznaczonym na przeciwdziałaniu bezrobociu, także pod kątem 
wykorzystywania maksymalnie wszystkich aktywnych form przeciwdziałania temu zjawisku. 
W najbliższym czasie przedstawimy Radzie sprawozdanie i informację o stanie bezrobocia w 
naszym powiecie i jak zamierzamy temu przeciwdziałać. Potrzebna jest debata na łonie 
wszystkich komisji i każdy pomysł i dobrze wyznaczony kierunek byłby bardzo cenny i 
proszę państwa radnych o aktywne uczestniczenie w dyskusji na ten temat.  
 
Wicestarosta Józef Ruciński omówił wyniki kontroli NIK w PCPR oraz przedstawił 
zalecenia pokontrolne (protokół do wglądu  w PCPR). 
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Radny Ryszard Laska: Dziękuję bardzo za tak wyczerpującą informację. Chodziło mi o to, 
że radni powinni wiedzieć o wszelkich kontrolach przeprowadzonych przez NIK czy inne 
służby. 
 
Ad. XVII. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Radna Aleksandra Zielińska: 17 grudnia br. odbyły się wybory Przewodniczącego Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej. Wybranym został pan Janusz Łyjak. Proszę, aby pani 
przewodnicząca zapraszała pana Łyjaka na posiedzenia sesji, a państwa radnych proszę, aby 
zwracali się do pana Łyjaka o opinię w sprawach dotyczących rolnictwa i  rozwoju obszarów 
wiejskich. 
Radny Henryk Kaczmar: Proszę o wykaz dróg powiatowych utrzymywanych przez 
Powiatowy Zarząd Dróg. 
Przewodnicząca: Mam informację do przewodniczących komisji, że do 31 stycznia 2003r. 
proszę o plany prac komisji na rok 2003. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowały: 
Anna Gazdecka       
Katarzyna Stalinger 
        Przewodnicząca Rady Powiatu 
             

   Lidia Pięta 


