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Protokół Nr V/2003 
z obrad V sesji Rady Powiatu II kadencji w Gryfinie 

w dniu 19 marca 2002 r. 
 

 Obrady V sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 19 marca 2003 r. w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja rozpoczęła się o godz. 
1405 i trwała do godz. 1700.  

Obrady otworzyła i po stwierdzeniu quorum (obecnych 19 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. Propozycję radni 
przyjęli jednogłośnie.  

2) Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad (zał. nr 3), który został przyjęty bez uwag.     
3) W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie protokół z IV sesji Rady Powiatu                 

w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2003 r.  
 
Ad. II.  
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady 
Powiatu.  
Starosta Gryfiński Pani Ewa De La Torre poinformowała, że wszyscy otrzymali  
sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami za okres od 29 stycznia do    
5 marca b.r. (zał. nr 4), jest to bardzo obszerny materiał. Czy więc w związku z tym są do 
niego jakieś uwagi?  
Radny M. Racinowski: chciałabym się coś dokładniej dowiedzieć  na temat  wniosku 
inspektora ds. remontów i inwestycji w sprawie wykonania robót dodatkowych                        
przez Przedsiębiorstwo „Ekorem”, który był omawiany na posiedzeniu w dniu 26 lutego. 
Czego te roboty dodatkowe dotyczyły?   
J. Siwek: wykonawcą robót modernizacyjnych jest firma „Ekorem” z Włocławka, która 
wygrała przetarg dwustopniowy tj. projektowanie z wykonawstwem. Oznacza to, że 
wykonawca sam wykonuje projekty i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przystępuje do 
modernizacji kotłowni. Według zawartej umowy obowiązkiem inwestora, czyli Starostwa 
było dostarczenie decyzji o warunkach zabudowy. Jest to podstawowy dokument do 
projektowania. Te decyzje były dostarczone przez niektóre urzędy oraz konserwatora 
zabytków  w terminie późniejszym. Z tego tytułu opóźniło się również projektowanie przez 
wykonawcę. Po dostarczeniu tych dokumentów wykonawca wykonał projekty do 
modernizacji. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w czasie przetargu, doszliśmy do 
porozumienia, że w kotłowniach gdzie były zainstalowane kotły parowe, że z tych kotłów 
rezygnujemy. W ich miejsce zostały zamontowane urządzenia elektryczne, w związku z tym 
nastąpił wzrost mocy. Po podaniu przez projektanta wielkości dodatkowej mocy, wystąpiłem 
do zakładu energetycznego o dodatkowe warunki energetyczne. Zakład energetyczny podał 
mnóstwo dodatkowych warunków, m.in. trzeba było położyć 100 m kabla w Trzcińsku 
zdroju, dodatkowe szafki itd. Z tego tytułu powstały roboty dodatkowe, których wcześniej nie 
mogłem przewidzieć. Wyszło to dopiero na etapie projektowania. Wartość robót 
dodatkowych nie przekroczy 20.000 EURO, bo na tyle możemy tu zezwolić wykonawcy, 
jeżeli one wynikną. Wartość tych robót taka będzie, wyniesie ok. 80. 000 zł.  
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Radny R. Laska: na posiedzeniu w dniu 12 lutego Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały Nr 556/2002 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 września 2002 r. dot. realizacji 
zadania pn. „Poprawa systemu odprowadzania ścieków opadowych  z dróg powiatowych”. 
Chciałbym się dokładniej dowiedzieć, na czym te zmiany polegają?         
Starosta: poproszę Pana Sekretarza o odnalezienie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia    
12 lutego. Zarząd podął tę uchwałę, ponieważ uchwałą z dnia 25 września 2002 r. Zarząd już 
określił warunki realizacji oraz rozliczania tego zadania, natomiast w § 3 pkt c) określono 
termin przedstawienia rozliczenia efektu ekologicznego w formie opisowej, tj. do 31 stycznia 
2003 r. Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował zadanie w części tj. wykonał kanalizację 
deszczową w ulicach powiatowych w mieście Chojna. Pozostała część zadania, tj. budowa 
kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 125 z drogą powiatową nr 
41706 w miejscowości Bielinek zostanie wykonana w 2003 r. Uchwałą Nr III/26/2002 Rada 
Powiatu w Gryfinie ustaliła wykaz wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają                  
z upływem 2003 r. , w tym również kwotę 100.000 zł. przeznaczoną na realizację tego 
zadania. Termin realizacji upływa z dniem 30 czerwca 2003 r. Wobec powyższego zaszła 
konieczność zmiany uchwały Zarządu w punkcie dotyczącym rozliczenia całkowitego efektu 
ekologicznego.       

W dalszej kolejności Pani Starosta przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Zarządu 
w dniu 11 marca 2003 r. (zał. nr 5) oraz omówiła sprawy omawiane na ostatnim posiedzeniu 
Zarządu Powiatu, który odbył się przed sesją.  
Starosta Gryfiński Pani Ewa De La Torre: Chciałabym Państwu zasygnalizować problemy, 
którymi zajmowaliśmy się na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu.  

Zarząd przyjął:  
1) specyfikację do istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na 

opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego oraz Planu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego”,  

2) informację Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie, który ustaliła temu 
wydziałowi Komisja Gospodarki,  

3) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 
2002.  

Rozpatrywaliśmy także wniosek Internistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie o nabycie własności nieruchomości, w której prowadzona jest 
działalność tego ZOZ-u w ramach wzajemnej kompensaty zobowiązań, wynikających z tego, 
ze część lekarzy pracujących w tym Niepublicznym ZOZ-ie jest także wierzycielami 
SPZZOZ-u. Proces ten może być uruchomiony dopiero, wtedy kiedy uruchomimy drugi etap 
restrukturyzacji zadłużenia SPZZOZ, który jest dłużnikiem wobec tych wszystkich 
wierzyciel, wśród których także są lekarze i pielęgniarki. 

Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawie:  
1)powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie. 

Był to efekt prowadzonej procedury konkursowej, która zakończyła się podjęciem uchwały       
w tej sprawie,  

2) instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych powiatu gryfińskiego.  
3) wprowadzenia do budżetu powiatu dodatkowej kwoty w wysokości 90.623 zł na realizację 
zadania dofinansowania rodzin zastępczych na podstawie umów. Jest to efekt naszego 
monitorowania całej tej sytuacji. Chciałam Państwu przypomnieć, że rodziny zastępcze          
w powiecie gryfińskim, bez względu na wysokość środków otrzymywanych od Pana 
Wojewody dostają kwoty gwarantowane umowami w pełnej wysokości. Jest zadanie własne 
powiatu dofinansowywane przez Wojewodę w formie dotacji. Efektem naszych starań            
o zwiększenie dotacji, jest przekazanie właśnie tych środków.  
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Następnie Zarząd:  
1) przyjął uchwałę Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2003,    
2) przyjął wniosek w sprawie weryfikacji ksiąg rachunkowych w 2003 r. dotyczących 

obciążeń za korzystanie z mediów przez PCK Zarząd Rejonowy w Gryfinie. 
Postanowiliśmy umorzyć te obciążenia, chodzi tu o najem pomieszczeń przy                      
ul. B. Chrobrego.  

3) zapoznał się z wnioskami komisji rady i nadał im bieg,   
4) rozpatrywał wniosek dotyczący powołania składu osobowego zespołu ds. restrukturyzacji 

służby zdrowia w powiecie gryfińskim oraz powierzenie Staroście Gryfińskiemu powołania 
w/w zespołu w drodze zarządzenia.  
Trudna sytuacja służby zdrowia istnieje nie od dzisiaj. Na powiecie gryfińskim                        

w przyszłości mogą ciążyć zobowiązania SPZZOZ, do których będziemy się musieli jako 
władze powiatowe odnieść. Zarząd przygląda się i ciężko pracuje nad obecną sytuacją służby 
zdrowia. Chodzi o finansowanie istniejących, wyłonionych ze struktur SPZZOZ zakładów 
opieki zdrowotnej, tzn. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie, Zakładu 
Psychiatrycznego Opiekuńczo – Leczniczego w Nowym Czarnowie oraz Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. W związku z drastycznym obniżeniem wysokości kontraktów,          
a zatem obniżeniem finansowania tychże placówek, o ile  2 zakłady radzą sobie nieźle, o tyle 
istnieje obawa w odniesieniu do funkcjonowania Szpitala Powiatowego. Będziemy musieli się 
odnieść jako Rada Powiatu i jako Zarząd Powiatu do problemu funkcjonowania służby 
zdrowia na terenie powiatu gryfińskiego w ogóle, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  Na bieżąco śledzę te problemy uczestnicząc w Konwencie 
Starostów, spotykamy się p. Marszałkiem, p. Wojewodą, Lekarzem Wojewódzkim, 
przedstawicielami Kasy Chorych. Robimy wszystko, aby nie tylko walczyć o finanse szpitala, 
podejmujemy tu różne działania. Negocjujemy kwestie należności związanych z PFRON, 
zabiegamy o umorzenie pewnych należności. Zmuszamy p. dyrektor do podjęcia daleko 
idących kroków, zmierzających do tego, aby mimo obcięcia kontraktu, tak analizowano 
koszty funkcjonowania szpitala, aby mógł on przetrwać. Chciałabym podkreślić, że nasz 
szpital jako jeden z nielicznych, po wielu dyskusjach w gronie Zarządu ma podpisany 
kontrakt, a zatem ma zapewnione finansowanie do końca roku. W kwietniu b.r.                      
w województwie zachodniopomorskim rozpocznie swoją działalność Regionalny Komitet 
Sterujący, który zajmie się kwestią oceny potrzeb zdrowotnych województwa 
zachodniopomorskiego. W oparciu o tego typu analizę zostanie stworzona sieć szpitali, które 
będą mogły liczyć na finansowanie ZRKCH, przekształconej w Oddział Narodowego 
Funduszu Ochrony Zdrowia. Zgłosiliśmy swoje oczekiwania finansowe na ręce Lekarza 
Wojewódzkiego, który z polecenia p. Wojewody przygotował raport nt. zadłużenia służby 
zdrowia w województwie zachodniopomorskim.  Istnieje pilna potrzeba otwartej dyskusji na 
temat funkcjonowania publicznej służby zdrowia w powiecie gryfińskim. Otwieram w dniu 
dzisiejszym publiczną debatę i zapraszam Państwa w dniu dzisiejszym do uczestniczenia        
w pracach tej komisji, jak również do podzielenia się z nami Państwa koncepcjami, co do tego 
w jaki sposób ratować kondycję służby zdrowia w powiecie, w jaki sposób odnieść się do 
problemu szpitala w Gryfinie. Nieprawdziwe są opinie, jakoby władza powiatu zamierzała 
pozbyć się kłopotu i zlikwidować szpital. Od kilku miesięcy zajmujemy się tym, co można 
ratować, a nie co można niszczyć. Dyskutowana jest tylko kwestia doboru środków                  
i sposobów. W związku z tym na dzisiejszym posiedzeniu postanowiliśmy zaproponować 
Państwu  powołanie zespołu ds. restrukturyzacji służby zdrowia w powiecie gryfińskim         
w następującym składzie:  p. Danta Bus, p. Jarosław Witeńko, p. Barbara Turkiewicz,           
p. Andrzej Bandurowski, p. Eugeniusz Niedzielski, p. Adam Nycz, p. Lilianna Ochmańska,          
p. Maciej Racinowski, p. G. Kotowicz, p. Alicja Warda, p. Ryszard Laska, a także 
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przedstawiciele związków zawodowych służby zdrowia, które działają na terenie naszego 
powiatu. Mam nadzieję, że związki zawodowe wydelegują do prac w tym zespole swoich 
przedstawicieli. Zaznaczam, że nie jest to lista zamknięta. Jeżeli dzisiaj na tej sali padną 
propozycje zwiększenia składu tego zespołu, to proszę bardzo je zgłosić. Zrobimy specjalną 
sesję Rady Powiatu, która w swojej „lwiej części” będzie poświecona problemom służby 
zdrowia. Chciałabym, aby ona odbyła się w ostatniej dekadzie kwietnia i by zostały na niej 
wyrażone poglądy i opinie, została wytyczona droga, którą zamierza iść samorząd powiatowy 
wraz z dyrektorami i personelem jednostek, które działają na terenie naszego powiatu. 
Dyskusja odbyłaby się publicznie, a jej efektem byłyby odpowiednie wnioski, co dalej robimy   
w dziedzinie zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej w powiecie gryfińskim.  

Chciałabym zapytać, czy do składu osobowego zespołu zaproponowanego przez Zarząd 
mają Państwo jeszcze inne propozycje osobowe? Jest to pytanie nie tylko do radnych, ale         
i również do osób obecnych na sali.   
B. Turkiewicz: chciałabym, aby w pracach tego zespołu wzięli również udział 
przedstawiciele samorządu lekarskiego oraz pielęgniarskiego.  
Starosta: poproszę o nazwiska osób, które mogłabym zapytać o zgodę w uczestniczeniu        
w pracach tego zespołu. Chciałabym zapytać także osoby już wymienione o zgodę na udział 
w pracach tego zespołu.  

 
W dalszej kolejności w/w osoby wyraziły zgodę na uczestnictwo w pracach zespołu.  

 
Radny R. Laska: wyrażam zgodę na uczestnictwo w pracach zespołu. Wydaje mi się, że          
w tym gremium powinny również zasiąść osoby, które zajmowały się sprawami służby 
zdrowia w poprzedniej kadencji. Trudno w tej chwili o podanie w biegu tych nazwisk, gdyż 
nie mieliśmy wcześniej informacji na ten temat.  
Starosta: czy jest na sali przedstawiciel samorządu pielęgniarskiego? Bardzo proszę               
o podanie nazwisk Państwa przedstawicieli oraz prośba do p. dyrektor o podanie nazwisk 
przedstawicieli samorządu lekarskiego. Formuła tej komisji jest otwarta, jeżeli będziemy 
chcieli zaprosić do niej jeszcze jakiś ekspertów, nie ma żadnych przeciwwskazań. Rolą tej 
komisji będzie opracowanie pewnych koncepcji, które staną się przedmiotem obrad Zarządu, 
jak i Rady. Należy ją traktować jako ciało doradcze, konsultacyjne.   

W dalszej kolejności Pani Starosta Ewa De La Torre przedstawiła informację na temat 
wydarzeń miedzysesyjnych (zał. nr 6).   
 Starosta Gryfiński Pani Ewa De La Torre: W  chwili obecnej członkowie Zarządu 
prowadzą cały proces kontroli działalności Domu Dziecka w Binowie. Proces ten został 
rozpoczęty na początku stycznia b.r. , kiedy to zapowiedzieliśmy kontrole we wszystkich 
naszych jednostkach, szczególnie zajmujących się opieką społeczną. Tak się składa, że domy 
dziecka mają kilka organów nadzoru nad ich działalnością. W zakresie finansów, bazy 
placówki i jej bieżącego funkcjonowania takim organem nadzoru jest oczywiście organ 
prowadzący i tutaj wykonujemy te czynności. W zakresie opieki pedagogicznej tym organem 
nadzoru jest Pan Wojewoda. W zakresie wykonywania orzeczeń sądowych organem nadzoru 
jest Sąd Rejonowy, w osobie Prezesa tego Sądu. Naszym zdaniem, co zresztą potwierdziły 
dwie skargi, które wpłynęły 10 marca b.r., w Domu Dziecka w Binowie źle się dzieje. Trwa 
kontrola finansowa, zażądaliśmy na wielu płaszczyznach sprawozdań na okoliczność 
prowadzonej działalności przez dom dziecka. Osobiście kontrolą w zakresie finansowo           
– księgowym zajmie się Pani Skarbnik wraz  z pionem finansowo – księgowym i już to czyni, 
gdyż mamy już część dokumentacji przygotowanej. Poprosiliśmy p. Wojewodę                        
o spowodowanie w trybie pilnym w ramach posiadanych przez niego uprawnień oraz 
kompetencji o przeprowadzenie kompleksowej kontroli w zakresie ochrony praw dziecka. 
Sąd Rejonowy, który niedawno kontrolował tę placówkę sprawozdał nam, iż nie stwierdził 



 5

tam uchybień. Poprosiliśmy jednak o ponowne skontrolowanie tejże placówki. Odnosimy się 
także do dwóch skarg, które zostały złożone 10 marca b.r. Jedna pochodzi od                        
4 wychowanków, druga pochodzi od jednej z pracownic domu dziecka. Z ubolewaniem 
informuję Państwa, że skargi zostały złożone 10 marca b. r. , natomiast następnego dnia 
telefonicznie powiadomiono Starostwo Powiatowe w Gryfinie, i nie zrobił tego ani pracownik 
tego domu dziecka, ani żaden z podopiecznych, ale członek rodziny jednej z pracownic, że na 
odpowiedz na złożoną skargę nie będzie dłużej czekał i zawiadamia o treści tej skargi 
wszystkie media, co oznaczało, że na rozpatrzenie skargi dano nam ok. 12 godzin. Chcę 
powiedzieć, że mimo tak krótkiego czasu, my już następnego dnia 11 marca dokładnie 
zaczęliśmy się odnosić do tej skargi, punkt po punkcie, aby móc mieć pełną wiedzę, które ze 
zgłoszonych tam spraw mają swoje uzasadnienie w rzeczywistości, a które nie mają. Dom 
Dziecka odwiedziła także Komisja Spraw Społecznych, odwiedzał go również kilkakrotnie   
p. Wicestarosta. Zebraliśmy oświadczenia od wychowawców, przyjmowałam osobiście 
wychowawców u siebie, tak żeby mogli przedstawić swoje oczekiwania. Mieliśmy 
zorganizowane spotkanie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zaniepokojonym tą 
sytuacją. Wnioski będziemy wyciągać wtedy, kiedy zbierzemy wszystkie materiały w tej 
sprawie, ponieważ nie można być sędzią w oparciu o to, co mówi jedna, czy druga strona 
konfliktu. Zamierzamy zebrać wszystkie dokumenty, żeby mieć sprawiedliwy osąd tego 
wszystkiego, a wnioski przedstawić także Radzie.  Natomiast jest jedna sytuacja konfliktowa, 
która niewątpliwie nie powinna w żaden sposób zyskiwać społecznej akceptacji. To jest to, że 
od ponad 2 lat istnieje wewnętrzny konflikt pomiędzy pracownikami domu dziecka, którzy    
w początkowej fazie konfliktu nie mogąc się ze sobą porozumieć poszukiwali kogoś               
z zewnątrz, kto mógłby ten ich wewnętrzny konflikt rozwiązać. W tej chwili do tego konfliktu 
włączono dzieci, przy czym dzieci przeciągane jak sznur czy lina raz w prawą, raz w lewą 
stronę zostały włączone w konflikt dorosłych. Tutaj jako przedstawiciel organu nadzoru chcę 
powiedzieć, że nie może być takiej sytuacji, kiedy dzieci są piłką w grze, kiedy mają być 
sposobem na załatwienie konfliktów dorosłych, z którym oni sami nie mogą sobie poradzić. 
Moim zdaniem „z lotu ptaka” sytuacja pracownicza w domu dziecka jest po prostu „chora”,    
a jak coś jest chore, to wymaga uzdrowienia i tym niewątpliwie się będziemy zajmować. 
Natomiast fakt włączenia jeszcze w ten konflikt wszystkich możliwych mediów prowadzi do 
tego, że za chwileczkę o sprawach dzieci,  a według mnie jest to bardzo delikatna i krucha 
materia., będziemy rozmawiać na ulicy i pod budką  z piwem. Uważam, że dzieje się to ze 
szkodą dla dzieci. Nie żal mi w sytuacjach konfliktowych dorosłych, ale nigdy nie pozwolę na 
to, aby dzieci stawały się piłką w grze. W związku z tym proszę się spodziewać w 
najbliższym czasie, że będziemy Państwu sprawozdawać z tego, w jaki sposób zamierzamy 
rozwiązać konflikt w Binowie, skoro zespół pracowniczy nie może go rozwiązać sam. Jest to 
bardzo poważny problem. Jeżeli będziemy dyskutować na temat tego, w jakim kierunku ma 
iść polityka w zakresie opieki społecznej, jeśli chodzi o funkcjonowanie domów dziecka i 
jeżeli mamy pełna wiedzę, że 80 % wydatków domów dziecka, to są płace i pochodne, a 20% 
to jest utrzymanie dzieci, to wydaje mi się i sądzę, że z punktu widzenia wszystkich ludzi, 
którym dobro dziecka leży na sercu, że żaden z pracowników domu dziecka nie może 
traktować tego domu tylko i wyłącznie jako miejsca pracy. To miejsce pracy istnieje przede 
wszystkim dla dzieci, a nie dla wychowawców i dyrektorów, którzy pełnią tam funkcję 
usługową. Te proporcje zostały w tym domu dziecka zupełnie zachwiane i my będziemy 
odpowiedzialni za to, żeby je wyprostować. Mając na uwadze całą „zadymę medialną”, która 
niewątpliwie już została rozpętana, chcę powiedzieć, że dziennikarze wykazują większą 
wstrzemięźliwość w szukaniu tutaj newsa , niż pracownicy odpowiedzialni za dobro dzieci. 
Chcę tylko, żeby Państwo przyjęli zapewnienie, że jeżeli trzeba będzie tam dokonać 
gwałtownych rozwiązań, to takie nastąpią. W każdym bądź razie jedynym kryterium naszego 
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działania będzie dobro dziecka i jeżeli ktokolwiek z personelu domu dziecka o tym 
zapomniał, to niewątpliwe  przypomnienie w tej materii będzie bardzo bolesne.                         
Ad. III.  
Wnioski i interpelacje radych.  
Radny B. Sakowski: w dniu 10 marca b. r. Komisja Spraw Społecznych odbyła swoje 
posiedzenie i chciałbym przedstawić stanowisko komisji w sprawie sytuacji w Domu Dziecka                
w Binowie (zał. nr 7).   
8/V/2003 Radny M. Racinowski: na jakim etapie jest windykacja należności za telefony 
komórkowe? Radni poprzedniej kadencji deklarowali wolę wpłacenia kwot za ponadlimitowe 
rozmowy.    
Przewodnicząca – zarządzam 15 minut przerwy.  
 
Ad. IV.  
Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2002 r.     
(druk nr 2/V) – zał. nr 13.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/48/2003 
została przyjęta większością głosów (przy 18 za, 1 wstrzymującym się).  
 
Ad.V.   
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia oddziałów szkoły 
ponadgimnazjalnej w Szkole Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju (druk nr 3/V)    
– zał. nr 14.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/49/2003 
została przyjęta jednogłośnie.  
  
Ad. VI.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia  Dziennego Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Nowym Czarnowie (druk nr 4/V) - zał. nr 15.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/50/2003 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad. VII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydania opinii w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie     
(druk nr 5/V) – zał. 16.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/51/2003 
została przyjęta większością głosów (przy 14  za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się).  
 
Ad. VIII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(druk nr 6/V) – zał. nr 17.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/52/2003 
została przyjęta większością głosów (przy 18 za, 1 wstrzymującym się).  
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Ad. IX.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie 
(druk nr 7/V) - zał. nr 18.  
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/53/2003 
została przyjęta większością głosów (przy 15 za, 4 wstrzymujących się).  
 
Ad. X.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady Społecznej działającej 
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie          
(druk nr 8/V) – zał. nr 19.  
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/54/2003 
została przyjęta większością głosów (przy 17 za, 2 wstrzymujących się).  
Starosta Ewa De La Torre: ta Rada Społeczna będzie miała bardzo ważne zadanie w 
procesie spłaty wierzytelności przez SPZZOZ. Proces ten powinien przebiegać w taki sposób, 
aby wierzyciele mieli pewność, że zmierzamy we właściwym kierunku, którym ma być 
zaspokojenie wierzytelności. Chciałabym poinformować, że tym samym zakończyliśmy 
proces powoływania Rad Społecznych:  
- Rada  Społeczna przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie liczy 7 osób, w tym 2 radnych;  
- Rada Społeczna przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy                

w Nowym Czarnowie liczy 5 osób, w tym 3 radnych;  
- Rada Społeczna przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, Opiekuńczo – Leczniczy 

w Gryfinie liczy 5 osób, w tym 2 radnych;  
- Rada Społeczna przy SPZZOZ w Gryfinie liczy 8 osób, w tym 4 radnych.  
To jako komentarz do uwag, jakoby w Radach Społecznych radni nie mieli swojego 
przedstawicielstwa. Dzisiaj zakończenie procesu powoływania składu tych rad, zadaje kłam 
tym twierdzeniom. W związku z tym, że informacja powinna być pełna, w tym również 
informacja ta powinna docierać w prawdziwym kształcie do mediów, prosiłabym p. Annę 
Gazdecką o przekazanie wykazu członków Rad Społecznych, łącznie z podstawa prawną ich 
powołania, a także ich wykształceniem, predystynującym ich do profesjonalnej pracy             
w tychże Radach - przedstawicielowi „Gazety Chojeńskiej”, który zakwestionował 
uczestnictwo radnych w tychże gremiach. Bardzo bym prosiła, aby zechciał Pan poszerzyć 
swoje informacje na ten temat.             
 
Ad. XI.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia  z obowiązku 
przeprowadzania przetargu (druk nr 9/V) – zał. nr 20.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/55/2003 
została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia na mienie powiatowe w drodze 
darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, 
stanowiącej działkę nr 257/15 w obrębie Pniewo, gmina Gryfino (druk nr 10/V) – zał. nr 21.  
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Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/56/2003 
została przyjęta jednogłośnie.   
Ad. XIII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przejęcia od Województwa 
Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 
257/22, położonej w obrębie Pniewo, gm. Gryfino (druk nr 11/V) – zał. nr 22.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/57/2003 
została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XIV.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej urządzeniami 
podziemnymi przepompowni ścieków, oznaczonej nr 131/2 o pow. 86 m2, położonej w 
obrębie 2, m. Trzcińsko Zdrój  (druk nr 12/IV) – zał. nr 23.  
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/58/2003 
została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XV.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 13/V) – zał. nr 24.  
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/59/2003 
została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XVI.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian zestawienia przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 
(druk nr 14/V) – zał. nr 25.  
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12).  
Radna A. Zielińska – Komisja Gospodarki przyjęła większością głosów ten projekt. Jednak 
na posiedzeniu komisji padło stwierdzenie p. Naczelnik, że mogą być jeszcze wolne środki do 
rozdysponowania, w przypadku gdyby przetargi, które będą organizowane na te zadania, tak 
będą przeprowadzone, że środki te jeszcze zostaną,. Może się zdarzyć tak, że tych środków 
wpłynęłoby więcej. Gdyby się tak miało zdarzyć, mam taki gorący apel, żeby jednak te 
dodatkowe środki jakie, by powstały, przeznaczyć na współfinansowanie zadań gminnych, bo 
żeśmy je bardzo wydatnie obcięli. Ze zrozumiałych względów w poprzedniej kadencji z tych 
środków korzystały głównie gminy. Teraz 2/3 funduszu umieszczamy w 3 zadaniach 
powiatowych. Gdyby jakiekolwiek środki się pojawiły proszę o wspomożenie zadań 
gminnych.  
Radny M. Racinowski: już na ostatniej sesji – 29 stycznia b.r. głosowaliśmy zmiany                     
w PFOŚiGW. Skąd w obecnym projekcie uchwały jest ta kwota 590 tys. zł.?   
M. Górniak: 29 stycznia Rada Powiatu zatwierdzała nie zmianę, ale zestawienie przychodów 
i wydatków PFOŚIGW, które było uszczegółowieniem planu przychodów i wydatków 
PFOŚiGW, który został zatwierdzony jako załącznik do uchwały budżetowej, jeszcze             
w ubiegłym roku. Kwota 590 tys. zł o którą obecnie zwiększamy PFOŚiGW wynika z tego, 
że materiały planistyczne do budżetu i w związku do planu funduszu były opracowywane      
w miesiącu październiku. Szacowano wówczas, że stan wpływów środków do końca 2002 r. 
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będzie mniejszy. W związku z tym, że stan środków na koniec roku urealniony, po dokonaniu 
wszelkich sprawozdań, które jest Starosta zobowiązany wykonać, okazało się, że jest 
większy, w związku z tym stan środków obrotowych na funduszu uległ zwiększeniu o tę 
kwotę 590 tys. zł. Trudno było w miesiącu październiku oszacować, jaki będzie stan 
wpływów do końca roku, zwłaszcza, że ubiegły rok, był rokiem nietypowym, jeżeli chodzi o 
wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Od 1 stycznia 2002 r. zostały zmienione 
zasady naliczania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Do 31 grudnia 2001 r. 
Wojewoda wydawał takie decyzje, natomiast od 1 stycznia 2002 r. każdy podmiot 
korzystający ze środowiska opłaty za wodę i ścieki wnosi obligatoryjnie po kolejnym 
kwartale.  Doszło do takiej sytuacji, że dochodziły opłaty naliczane jeszcze przez Wojewodę    
i te naliczane na bieżąco, w związku z czym często było tak, że się one dublowały. Bardzo 
trudno było oszacować w miesiącu październiku, jaki będzie rzeczywisty stan środków na 
koniec roku. Stąd po okresie sprawozdawczym i przedłożeniu Panu Marszałkowi do dnia      
31 stycznia b.r. sprawozdania z działalności PFOŚiGW, zaszła konieczność skorygowania 
stanu środków obrotowych funduszu na początku roku bieżącego.  
Starosta: do tej pory wpłynęły 3 wnioski o udzielenie dotacji z PFOŚiGW. Złożyły je gminy: 
Mieszkowice, Cedynia i Banie. W tej chwili zastanawiamy się nad finansowaniem tych 3 
wniosków. Wśród tych 3 gmin tylko Mieszkowice miały stosunkowo wysoki stopień 
dofinansowywania swoich inwestycji proekologicznych w latach . Banie nie otrzymały w 
ciągu ostatnich 4 lat żadnej dotacji i Cedynia również na dosyć niskim poziomie miała 
dofinansowanie z PFOŚiGW. Stąd też te 3 wnioski wpłynęły i są one przedmiotem dyskusji. 
Mówiąc o zwiększeniu wydatków na ten cel, musielibyśmy również mówić, czy są w ogóle 
wnioski, które wymagają zaspokojenia. Informuje, że na 9 gmin wchodzących w skład 
Powiatu Gryfińskiego, tylko 3 złożyły wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji 
proekologicznych.   
 Jeśli chodzi o wydatki związane z modernizacją kotłowni w jednostkach powiatowych, 
montażem kolektorów słonecznych i wymianą okien i drzwi w obiektach powiatowych, to 
chcę Państwu powiedzieć, że jest to konsekwencja wszystkich działań proekologicznych        
w zakresie termomodernizacji naszych obiektów, mającej na celu oszczędzanie energii. 
Staramy się traktować to kompleksowo, kumulujemy wszystkie środki w tym celu. Cały ten 
proces został zapoczątkowany w 1999 r., kiedy przeprowadzono analizę kosztów ogrzewania 
publicznych szkól i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Starostwo 
Powiatowe w Gryfinie. Został wykonany audyt, z którego wynikało, że poniesienie na 
termomodernizacje może spowodować nie tylko efekty proekologiczne, ale także efekty 
ekonomiczne. To był punkt wyjścia, a punktem dojścia będzie zakończenie tych inwestycji      
i porównanie tych kosztów sprzed termomodernizacji z tymi po termomodernizacji.     
  Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku 
głosowania uchwała Nr V/60/2003 została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad. XVII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie planu przychodów i wydatków środków 
specjalnych na rok 2003 (druk nr 15/V) – zał. nr 26.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/61/2003 
została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XVIII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2003 (druk nr 15a/V) – zał. nr 27.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12).  
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Radny K. Ziętek: subwencja drogowa przyznana na ten rok została uszczuplona o 30 %. 
Teraz ma być ponownie uszczuplona. Jaki jest stan dróg, każdy wie. Zastanawia mnie czy 
zabranie tych środków finansowych nie ograniczy tutaj możliwości dla p. Dzioka i jaka jest 
możliwość pozyskania tych środków finansowych w trakcie roku budżetowego. Jeżeli 
istniałaby możliwość przesunięcia środków z administracji na drogi, to taki wniosek również 
bym złożył. W poprzedniej kadencji już była taka sytuacja, że miała być przeznaczona jakaś 
kwota na dofinansowanie sieci dróg powiatowych. Jednak potem p. Skarbnik powiedziała, że 
miała wydatki i tych środków nie ma. Trzeba byłoby się poważnie zastanowić nad zabraniem 
tych środków, gdyż jest mnóstwo interwencji i skarg ze strony mieszkańców powiatu. Wiem, 
że jest niedoszacowany budżet, ale nie można tych środków wiecznie zabierać z dróg.  
Starosta: mam następującą propozycję, w związku z tym, że decyzja Ministra Finansów nie 
była decyzją na którą czekaliśmy, bo dotyczyła obniżenia wysokości przyznanych kwot         
w części subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
również uległy zmniejszeniu. Chciałabym Państwa prosić o przyjęcie tejże uchwały                
w kształcie zaproponowanym przez Zarząd. Odnosząc się do wniosku radnego Ziętka 
proponuję, aby po ocenie wykonania budżetu za I półrocze, to stanowisko Komisji 
Budżetowej wróciło pod obrady, zarówno do dyskusji Zarządu, jak i Rady. Obniżenie tej 
subwencji drogowej jest jednym z siedmiu elementów tej uchwały, natomiast pozostałe 
dotyczą oświaty. Zobowiązuję się, że stanowisko komisji będzie przedmiotem rozpatrywania 
w czerwcu.  
Radny K. Ziętek: na pewno postaram się to sprawdzić.  
Radny R. Laska: chciałbym zwrócić uwagę na to stanowisko Komisji Budżetowej, gdyż jak 
uczy historia w ubiegłym roku, w poprzedniej kadencji Rady mieliśmy już taki temat. Jeżeli 
została zmniejszona subwencja, to nie należy zdaniem komisji bezpośrednio kwoty 
wynikającej ze zmniejszenia subwencji zdejmować z nakładów na drogi powiatowe. 
Uważam, że można skutki finansowe obcięcia subwencji wyliczyć i podejść do uchwały na 
następnej sesji.  
Wniosek Komisji Budżetowej: Komisja stoi na stanowisku, że zmniejszenie dochodów 
powiatu w części drogowej subwencji ogólnej powinno znaleźć odzwierciedlenie                    
w zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu nie w dziale – transport i łączność, ale w dziale    
– administracja publiczna.  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
większością głosów (przy 9 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujących się).  
Przewodnicząca: w związku z czym uchwała w zmienionej formie wróci na następną sesję.  
   
Ad. XIX.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu 
Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego (druk nr 16/V) – zał. nr 28.   
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 8-12), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr V/61/2003 
została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XX.  
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
8/V/2003 Starosta Ewa De La Torre: w odniesieniu do realizacji zobowiązań wynikających 
z opłat za używanie telefonów komórkowych, sprawa ta dotyczyła  poprzedniej kadencji. 
Zarząd badał tę sprawę. Odniósł się do wniosku o zbadanie tej sprawy, skierowano ją również 
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który odesłał ja do RIO.  Regionalna Izba 
Obrachunkowa dokonała kontroli kompleksowej, nie odniosła się do tego tematu.                  
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W międzyczasie Zarząd zobowiązał użytkowników telefonów komórkowych do tego, aby 
zrealizowali należne powiatowi opłaty. Zarząd analizował realizację tychże opłat, 
stwierdziliśmy, że 99% osób wywiązało się z tych zobowiązań. Jedna osoba ma do wpłacenia 
kolejną ratę. Na dzisiaj 1% zobowiązań jest jeszcze realizowana. Będzie sprawozdanie z tego                     
w materiałach poglądowych na następną sesję.     
 
Ad. XXI.  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
Przewodnicząca – radni są proszeni o złożenie oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 
b.r. pod rygorem nie otrzymania diet.  
Przewodnicząca – wszyscy radni otrzymali apel (zał. nr 29), więc bardzo proszę                   
o ustosunkowanie się do niego na posiedzeniach komisji. Chciałabym również Państwa 
zapoznać z prośbą Rady Powiatu w Goleniowie dotyczącej ochrony zdrowia (zał. nr 30). 
Myślę, że sprawa jest oczywista. Sądzę, że w przededniu likwidacji Kas Chorych poczekamy, 
co przyniesie nam Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.      
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowały:  
Katarzyna Stalinger  
Anna Gazdecka  
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu  
 
                 Lidia Pięta   
 


