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

w dniu 02 lipca 2003 r. 
 

 Obrady VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 02 lipca 2003 r. w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja rozpoczęła się o godz. 
1005 i trwała do godz. 1300.  

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 Katarzynę Stalinger i Panią Beatę Dróżdż. Propozycję radni przyjęli 
jednogłośnie.  

2) Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad (zał. nr 3) i poinformowała, że są do nie 
dwie autopoprawki Zarządu: 
- wycofanie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Bronisława Sakowskiego               

z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, w związku z wycofaniem 
przez Przewodniczącego tejże rezygnacji;    

- wprowadzenie druku nr 12a/VIII, tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Jest tu również autopoprawka, 
gdyż przy tym punkcie nie ma stanowisk komisji, nie było to bowiem omawiane na 
posiedzeniach komisji.   

3) W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie protokół z VII sesji Rady Powiatu                 
w Gryfinie z dnia 28 maja 2003 r.  

 
Ad. II.  
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady 
Powiatu.  
Starosta Ewa De La Torre poinformowała, że wszyscy otrzymali  sprawozdanie z prac 
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami (zał. nr 4). Czy w związku z tym są do niego 
jakieś pytania czy uwagi? 
Radny M. Racinowski: proszę o rozszerzenie informacji dot. remontu dróg powiatowych. 
Ich utrzymanie było w gestii gmin, rozumiem, że pieniądze przeszły do gmin, a remonty są 
wykonywane nadal przez powiat? Czy umowa nie była na tyle szczegółowa?  
Starosta Ewa De La Torre: umowa była szczegółowa. Jest to w sprawozdaniu, ponieważ to 
właśnie Zarząd zwrócił uwagę na to i zażądał odpowiednich wyjaśnień od Kierownika 
Powiatowego Zarządu Dróg, dlaczego mimo podpisania umowy prowadzone są remonty 
cząstkowe na drogach przez służby powiatowe. Było to pierwsze wyjaśnienie, drugie 
uzyskaliśmy wczoraj, ale ponieważ stwierdziliśmy, że są one niezupełne, zażądaliśmy 
dodatkowych wyjaśnień.  
Radny R. Laska: czy zostanie rozwinięty temat propozycji przejęcia Szpitala Powiatowego    
przez gminę Gryfino?   
Starosta Ewa De La Torre: oczywiście omówię to szczegółowo.   
 W dalszej kolejności Starosta Ewa De La Torre przedstawiła sprawozdanie z prac 
Zarządu na posiedzeniu w dniu 24 czerwca b.r. (zał. nr 5).  Poinformowała, że propozycja 
przejęcia zadania prowadzenia SPZOZ –Szpital Powiatowy w Gryfinie jako SPZOZ – Szpital 
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Miejski w Gryfinie zrodziła się po sesji, na której odbyła się debata nt. służby zdrowia             
z udziałem szerokich gremiów. Na sesji p. Burmistrz powiedział, że zwróci się do wszystkich 
wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego o to, aby zechcieli    
w tym trudnym dla szpitala okresie, w jakiś sposób go wspomóc. Tym bardziej, że 
mieszkańcy 4 gmin: Gryfino, Widuchowa, Stare Czarnowo i  Banie wskazują go jako szpital 
pierwszego kontaktu, natomiast mieszkańcy pozostałych 5 gmin południowych wskazują 
przede wszystkim ze względu na jego bliskość geograficzną - Szpital Powiatowy w Dębnie.  
Ponieważ w naszym szpitalu 99% osób zatrudnionych są to osoby z Miasta i Gminy Gryfino, 
a więc mieszkańcy zameldowani na terenie tejże gminy, p. Burmistrz uważał, że jest to 
problem na tyle ważny społecznie, że istnieje możliwość przejęcia tego zadania przez 
samorząd gminny, który w latach ubiegłych, kiedy jeszcze nie było powiatu, wspomagał 
finansowo i materialnie, ówczesny SPZZOZ, w skład którego wchodził szpital powiatowy. 
Pan Burmistrz uznał, że tę tendencję wspomagania działalności szpitala można byłoby 
kontynuować.  

Stąd też 10 czerwca b.r. odbyło się Kolegium Wójtów i Burmistrzów z udziałem 
wszystkich przedstawicieli gmin, którzy wyrazili swoje stanowisko w sprawie szpitala. Tego 
samego dnia odbyła się również Rada Społeczna Szpitala, na której propozycję p. Burmistrza 
poddaliśmy pod dyskusję. Rada Społeczna podjęła uchwałę intencyjną, że nie widzi 
powodów, dla których ta propozycja nie mogłaby być nie rozpatrywana w odniesieniu do 
przyszłości szpitala. Następnego dnia Stanowisko Burmistrza oraz Rady Społecznej Szpitala 
przedstawiłam Zarządowi Powiatu. Zarząd również wyraził wolę rozmowy na ten temat,          
a także kontynuowania ewentualnych rokowań. Polecono mi przygotowanie informacji         
nt. oprzyrządowania prawnego dotyczącego możliwości przejęcia tego zadania przez gminę.  

 17 czerwca b.r. zebrał się Zespół ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia              
w Powiecie Gryfińskim, który zgodnie z intencja rady i wnioskami padającymi na sesji 
poszerzono o wszystkich Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych wchodzących           
w skład Powiatu Gryfińskiego oraz wszystkich Wójtów i Burmistrzów. Na posiedzeniu tym p. 
Burmistrz ponownie zgłosił wolę przejęcia tego zadania wraz z majątkiem. Na posiedzeniu 
toczyła się dyskusja na temat formy organizacyjno – prawnej szpitala. Propozycja                  
p.  Burmistrza zmierza ku temu, aby przekształcenie polegało tym, aby to gmina powołała 
zamiast SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie - Szpital Miejski w Gryfinie sp. z o.o. ze 
100% objęciem udziałów przez gminę.  Jedną z propozycji powiatu była prywatyzacja, która 
nie była do końca rozumiana, a jest to po prostu objęcie udziałów przez podmiot publiczny  
objęcie udziałów przez podmiot publiczny jakim jest gmina lub powiat. Propozycja               
p. Burmistrza jest tożsama, aby szpital powiatowy był Szpitalem Miejskim działającym          
o kodeks handlowy i był spółką z o.o., w której 100% udziałów obejmuje gmina. Tego typu 
forma organizacyjno - prawna przystaje do tego, jakie są kierunki zmian, jeśli chodzi o 
ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. W międzyczasie zleciliśmy wycenę majątku powiatu, 
który jest w dyspozycji szpitala, gdyż nie został on przekazany na własność. Na razie jest to 
wycena z osobna budynków przy ul. Parkowej (główny budynek, budynek Przychodni) i przy               
ul. Niepodległości. O ile przekazanie głównego budynku szpitala nie będzie skomplikowane, 
o tyle będzie tak w odniesieniu do pozostałych budynków. Ponieważ w budynku przychodni 
oprócz agend szpitala, znajduje się p.o.z. i działają podmioty gospodarcze, a w budynku 
Niepodległości funkcjonuje SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo           
– Leczniczy. Według wykonanych operatów szacunkowych majątku, jego wartość łączna 
przekracza 3 mln zł. Ponadto szpital dysponuje jeszcze oprócz tego majątkiem ruchomym, 
który będzie wyceniony, gdy będziemy już przygotowani do rozpracowania pod względem 
formalno – prawnym propozycji przekazania zadania wraz z majątkiem. Jedynym problemem 
jest to, że wśród ruchomości, a zatem wyposażenia szpitala są te, które są przedmiotem 
zajęcia komorniczego, ponieważ stanowiły one własność SPZZOZ. Aby się dobrze 
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przygotować do przekazania szpitala bez ujmy dla jego działalności i wyposażyć go zarówno 
w nieruchomości, czyli budynki i działki, a także w ruchomości, czyli urządzenia, które 
stanowią wyposażenie, musimy zrobić wszystko, aby wierzyciel, a w tym wypadku jest to 
„Cefarm” zechciał w drodze cesji powiatowi przekazać te zobowiązania.  

Podczas tych kilku spotkaniach rozmawialiśmy także na temat przyszłości szpitala w 
zakresie spełnienia wymogów standaryzacji. Polega ona na tym, że musi istnieć określone 
wyposażenie budynku, które umożliwia w oparciu o tę standaryzację samodzielne 
kontraktowanie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednym z takich 
elementów jest winda, którą trzeba by wybudować. Mamy tutaj pomysł wspólnie                    
z p. Burmistrzem, który gotów jest sfinansować te inwestycję w momencie, kiedy obiekt 
szpitala stałby się przedmiotem przejęcia przez gminę. Wówczas przystąpilibyśmy do 
realizacji tego zadania, na razie jest jednak to tylko pomysł, ze w momencie przekazania 
fizycznego nieruchomości, w przyszłorocznym budżecie zawarowalibyśmy środki niezbędne 
do wybudowania windy. Gmina przeznaczyłaby ze swojego budżetu 50% środków na 
wybudowanie windy, następnie ponieważ gmina ma w swoim budżecie zabukowane środki 
na termomodernizacje obiektów, a sa to działania proekologiczne, my moglibyśmy wspomóc 
te działania, przekazując z PFOŚIGW na ten cel pieniądze, a gmina po uwolnieniu środków 
przeznaczonych na termomodernizacje w swoim budżecie, mogłaby wówczas przy takim 
współudziale sfinansować budowę windy. Taki montaż finansowy jest możliwy i wydaje mi 
się, ze jesteśmy gotowi do współdziałania w tym zakresie.  
W związku z tymi planami przedstawiliśmy Państwu uchwałę Rady Powiatu w postaci apelu 
do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do Ministra Zdrowia, wyrażając potrzebę zmiany 
ustawodawstwa, byśmy mogli te swoje plany zrealizować. Spotkałam się również                   
z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Wiktorem Masłowskim, który udzielił 
nam wskazówek w kwestii, jak to sprawnie przeprowadzić. Na dzisiaj wiem, że jest najpierw 
potrzebny wniosek gminy, który mam nadzieję zostanie wyrażony w formie uchwały na 
najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lipca b.r.. Zgodnie z tą uchwałą gmina wnosi           
o przejęcie do realizacji zadania wraz z majątkiem, przypisanego do tej pory powiatowi, tj. 
prowadzenie zakładu lecznictwa zamkniętego. W związku z tym chciałabym, abyśmy jeszcze 
po 15 sierpnia odbyli sesję Rady Powiatu i abyśmy mogli odpowiedzieć na tę uchwałę Rady 
Miejskiej. Obie uchwały powinny trafić do Ministra Zdrowia w celu zmiany decyzji o 
powołaniu organu prowadzącego dla szpitala. W międzyczasie będziemy sprawdzali 
sprawozdanie finansowe szpitala za I półrocze, gdyż w lipcu odbędzie się Rada Społeczna. 
Podczas obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w Powiecie Gryfińskim p. dyrektor złożyła 
informacje, ze od maja b.r. tendencja pogłębiania zadłużenia szpitala została zahamowana.  
Nawet w maju b.r. została wypracowana niewielka nadwyżka, co zdaniem p. dyrektor 
powoduje, biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy należnościami a zobowiązaniami, a także 
toczące się działania restrukturyzacyjne i ewentualne postępowanie w sprawie 
wyegzekwowanie od Państwa skutków finansowych „ustawy 203”, do końca roku to 
zadłużenie może wynosić ok. 260 tys. zł. Myślę, że będzie to również przedmiotem analizy na 
posiedzeniu Rady Społecznej. Proces ten  jest niezwykle skomplikowany i w pewnym sensie 
pionierski, mimo tego, że w kraju działają już szpitale w oparciu o kodeks handlowy. Musimy 
spokojnie do tego podejść, będziemy powoli dynamizować nasze działania po to, aby pod 
koniec roku mogły nastąpić takie przekształcenia, aby przekształcony podmiot mógł we 
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność kontraktować usługi medyczne                        
i pertraktować z Narodowym Funduszem Zdrowia. Widmo obowiązkowego tworzenia tzw. 
sieci szpitali i standaryzacji z tym związanej zostało w tej chwili odsunięte na bardzo daleki 
plan, ponieważ idea sieci szpitali została zamrożona i narazie nie będzie przedmiotem 
dyskusji.   
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 Kierowane są do nas prośby o dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów 
zabytkowych  w tym także obiektów sakralnych. Uważamy, że takie finansowanie jest 
niezwykle potrzebne. Jednak nie mając na to pieniędzy, chcemy wskazać podmiotom 
ubiegającym się o dofinansowanie, że istnieje możliwość pozyskania pieniędzy nie tylko z 
powiatu, ale także z funduszy państwa. Chcemy zająć się tą działalnością informacyjną, 
ponieważ istnieje możliwość przygotowania montażu finansowego renowacji jakiegokolwiek 
obiektu zabytkowego, poszukując w kilku źródłach tego finansowania.  
 Trafia do nas również w ciągu roku mnóstwo wniosków o dofinansowanie wielu 
imprez kulturalnych, sportowych i innych przedsięwzięć i to w sytuacji, kiedy budżet jest już 
podzielony. Jedyne co możemy zaproponować organizacjom pozarządowym to, aby swoje 
planowanie wydatków przygotowywały z wyprzedzeniem rocznym w oparciu o uchwałę,       
w której są wyrażone zasady przyznawania dotacji, aby wnioski te były składane na poziomie 
tworzenia budżetu, a nie jego realizacji. Wszystkich tym podmiotom odpowiadamy, że nie 
mamy na ten cel środków finansowych w tegorocznym budżecie i zachęcamy ich składania 
tych wniosków na przyszły rok, aby wydatki w dziedzinie promocji, kultury, sportu  były 
przewidywalne.  
 Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu przyjęliśmy rezygnację Dyrektora Domu 
Dziecka w Binowie – Pani Bożeny Małeckiej, która upoważniła mnie do jej odczytania      
(zał. nr  6). Do dzisiaj nie otrzymaliśmy wszystkich protokołów kontroli od organów, do 
których zwróciliśmy się z wnioskiem o kontrolę. Pani dyrektor powiedziała, że dla dobra 
dzieci i uspokojenia całej sytuacji w tej placówce postanowiła zrezygnować z tego 
stanowiska. Poprosiła również o to, by wypowiedzenie rozpoczęło swój bieg od 1 libca b.r. , 
Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że przekazanie wszystkich obowiązków osobie pełniącej 
je do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu musi nastąpić w formie 
protokolarnej. Zobowiązaliśmy p. dyrektor do przygotowania wszystkich protokołów 
przekazania, spisów inwentaryzacyjnych oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do tego, 
żeby się z placówką rozliczyć do dnia 7 lipca b.r.. W związku z tym zwolniliśmy również      
p. dyrektor  z obowiązku świadczenia pracy po tym terminie i powołaliśmy osobę pełniącą 
obowiązki dyrektora do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu. Konkurs na 
dyrektora zostanie rozstrzygnięty w sierpniu. Ogłoszenie o nim, znajduje się w Biuletynie 
Informacji Publicznej, zostało również rozesłane do wszystkich jednostek organizacyjnych 
powiatu i  zostało opublikowane  w prasie. Ponadto ogłosiliśmy również konkurs na 
stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju. Takie stanowiska 
Zarząd będzie obsadzać tylko i wyłącznie w trybie konkursu.  
 W odniesieniu do działań na rzecz osób bezrobotnych uważam, że Starostwo 
Powiatowe powinno w tej mierze świecić przykładem. W związku z czym w ramach 
programu „Pierwsza praca”  zatrudniliśmy na podstawie różnych programów refundowanych 
w całości lub w części przez Urząd Pracy łącznie 19 osób, w tym 11 stażystów oraz 
pozostałych jako pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych. Stworzyliśmy 
w ten sposób możliwość pracy wysoko wykwalifikowanym kadrom, posiadającym wyższe 
wykształcenie kierunkowe, tak aby stworzyć młodym ludziom możliwość dostania pierwszej 
pracy, ale także aby móc się przyjrzeć tym nowym kadrom, ponieważ nie ukrywamy, ze tylko 
bezpośredni kontakt z kandydatem na pracowników powoduje, ze mamy także swój własny 
pogląd na temat tego, jak wygląda rezerwa kadr, które do nas się zgłaszają. Będziemy nadal 
korzystać z tychże form. Mamy już 200 podań o pracą i przyjmujemy je na bieżąco. 
Wkładamy do odpowiednich teczek, dokonując selekcji, gdyż nie przyjmujemy osób, które 
nie posiadają wyższego wykształcenia i segregujemy te podania ze względu na wykształcenie 
kierunkowe.  
 W dalszej kolejności Starosta Ewa De La Torre przedstawiła Kalendarz Wydarzeń 
Miedzysesyjnych (zał. nr 7).    
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Radny M. Racinowski: składam wniosek o udzielenie głosu p. Henrykowi Piłatowi              
–Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.   
Henryk Piłat Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino:  nie ważne czyj był pomysł, ważne jest 
to, że prowadzimy rozmowy w sposób merytoryczny i   chcemy wspólnie rozwiązać problem 
szpitala. Wypracowaliśmy pionierski model i myślę, że doprowadzimy do rozwiązania tej 
sprawy, ile wyjdą odpowiednie rozporządzenia zapowiadane przez ministra, w sposób 
pozytywny dla dobra mieszkańców gminy i ku zadowoleniu częściowej załogi szpitala              
Myślę, że te budujące merytorycznie rozmowy, jakie prowadziliśmy odnośnie szpitala, 
powinniśmy przenieść również na temat uporządkowania spraw dróg powiatowych                  
i gminnych w mieście, gdyż jak doszliśmy do wniosku, niektóre ulice powinny być gminne,    
a te które są gminne powinny być powiatowe ze względu na rangę ważności dla powiatu. 
Powinniśmy wypracować wspólne stanowisko w kontekście obiektów na terenie Nowego 
Czarnowa, jak również powinniśmy zająć stanowisko w odniesieniu do informacji 
prasowych, że Bank Światowy nie udzieli pożyczki na sfinansowanie prac na przejściu 
granicznym Gryfino – Mescherin.  
15/VIII/2003Radny R. Laska: jak został rozpatrzony wniosek Mieszkowic, czy dostały 
środki finansowe na „Mieszkowickie Dni Kultury i Przyjaźni 2003”? Czy radni mogliby 
otrzymywać Kalendarium Wydarzeń Miedzysesyjnych w formie pisemnej razem                     
z materiałami poglądowymi?                
 

                    
Ad. III.  
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie    
w 2002 r. (druk nr 2/VIII) – zał. nr 8.      
Przewodnicząca Rady: czy są pytania lub uwagi do sprawozdania?  
 Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej         
w Gryfinie w 2002 r. zostało przyjęte bez uwag.   
Wojciech Tessar Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie: w imieniu załogi Komendy 
Powiatowej PSP w Gryfinie chciałbym podziękować za przyjęcie sprawozdania bez uwag. 
Chciałbym podkreślić, że przetrwaliśmy ten ciężki okres dzięki pomocy finansowej gminy 
Gryfino, Starostwa Powiatowego i innych ofiarodawców, którzy wpłacali darowizny na konto 
Starostwa Powiatowego. Wnioskuję, aby sprawozdanie z naszej działalności było 
przyjmowane w lutym, albo marcu, a nie w lipcu, gdyż w tym momencie powinno być 
również sprawozdanie za I półrocze naszej działalności, które było dla nas bardzo trudnym 
okresem. Ponadto dzięki kierownictwu Zarządu Dróg Wojewódzkich i p. Krzysztofowi 
Ziętkowi otrzymaliśmy obiekt na zorganizowanie Posterunku Pożarniczego w Chojnie. Nie 
mamy jednak środków, które obiecały nam dać gminy na jego zorganizowanie. Tylko gmina 
Cedynia dała środki w wys. 7 tys. zł, natomiast sama gmina Chojna, która powinna być 
najbardziej zainteresowana nie przekazała ani złotówki. Pozostałe gminy według mojego 
rozeznania tych pieniędzy nie przekażą, tłumacząc się , że PSP nic im nie daje, w związku     
z czym nie muszą na nią łożyć i jest to w gestii powiatu.  

Chciałbym poinformować również, że zakupy inwestycyjne w zakresie zakupu 
samochodów ze środków PFOŚiGW są realizowane. Na dzień dzisiejszy mamy już zakupiony 
samochód ekologiczno – ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Mercedesa, który był w całości 
finansowany z PFOŚiGW. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy samochód ciężki ratowniczy, 
który był w 50% finansowany z PFOŚiGW, a w 50% przez Komendę Główną PSP.              
W następnym tygodniu dostaniemy średni samochód na podwoziu MAN, który jest w 50% 
finansowany przez PFOŚiGW, a w 50% ze środków PHARE. Odbywają się również prace w 
garażach jednostki ratowniczo – gaśniczej, gdyż od 1 lipca firma „KLIMA-WENT” za środki 
z PFOŚiGW realizuje zadanie w zakresie montażu instalacji wyprowadzającej spaliny na 
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zewnątrz pomieszczenia. Chciałbym jeszcze raz w imieniu własnym i wszystkich strażaków 
podziękować szanownej Radzie i Zarządowi za te środki, które się przyczynią do poprawienia 
bezpieczeństwa całego społeczeństwa naszego powiatu.   
 
Ad.IV.  
Wnioski i interpelacje radnych.  
15/VIII/2003 Gabriela Kotowicz: Klub Inicjatywy Samorządowej zwraca się z prośbą         
o podjęcie prac nad zasadami udzielania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu określenia terminu składania wniosków przez 
podmioty ubiegające się o te środki w danym roku budżetowym.     
 
Przewodnicząca zarządziła 20 minut przerwy.  
 
Ad. V.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Bronisława 
Sakowskiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 3/VIII) - zał. nr 14.   
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13), odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/73/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad.VII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej 
(druk nr 5/VIII) – zał. nr 15.  
Przewodnicząca: w związku z koniecznością uzupełnia składu Komisji Rewizyjnej proszę     
o zgłaszanie kandydatur.  
Radna D. Bus: w imieniu Klubu SLD zgłaszam kandydaturę Bolesława Paulskiego na 
członka Komisji Rewizyjnej.  

Radny B. Paulski wyraził zgodę.  
W związku z brakiem innych kandydatur Przewodnicząca odczytała projekt uchwały               
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/74/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
 
Ad. VIII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 
152/2, położonej w obrębie 4 m. Chojna (druk nr 6/VIII) – zał. nr 16.            
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13), odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/75/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad. IX.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań 
publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten 
cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 
(druk nr 7/VIII) - zał. nr 17.  
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13).  
Radna D. Bus:  zgłaszam wniosek o nie czytanie całej treści tej uchwały, a tylko podstawę 
prawną ze względu na jej obszerność.  
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Radny B. Paulski:  uzupełniając ten wniosek chciałbym powiedzieć, że nie ma 
przeciwwskazań prawnych, że nie można nie czytać projektu uchwały.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/76/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad. X.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego (druk nr 8/VIII) 
– zał. nr 18.   
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13).  
Radny J. Podleśny: zgłaszam wniosek o nie czytanie całości tego projektu uchwały.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/77/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad. XI.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2002 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 2002 r. (druk nr 9/VIII) - zał. nr 19.   
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13), odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/78/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad.XII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003 
(druk nr 10/VIII) – zał. 20.  
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13), odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/79/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad. XIII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych przez 
PCPR ze środków PFRON oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania           
(druk nr 11/VIII) – zał. nr 21.  
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13), odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/80/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
 
Ad. XIV.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2003              
w sprawie przyjęcia założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego 
zobowiązań (druk nr 12/VIII); - zał. nr 22.  
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13), odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/81/2003 została przyjęta większością głosów        
(przy   18 za, 2 wstrzymujących się).      
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Ad. XIVa.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu 
Gryfińskiego stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz zasad 
kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia                     
(druk nr 12a/VIII) – zał. nr 23.  
Przewodnicząca: w związku z brakiem stanowisk komisji do tego projektu uchwały, która 
otrzymaliście Państwo dzisiaj. Czy ktoś chciał zabrać głos w dyskusji?  
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/82/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad. XV.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego 
Rady Powiatu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady (druk nr 13/VIII)      
– zał. nr 24.  
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13), odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/83/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad. XVI.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Gryfinie do dokonywania w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy z wyłączeniem ustalania wysokości wynagrodzenia w 
stosunku do Starosty Gryfińskiego (Przewodniczącego Zarządu) - (druk nr 14/VIII)             
– zał. nr 25.   
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13), odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/84/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
Ad. XVII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 15/VIII) – zal. nr 26.  
Przewodnicząca: proszę członka Zarządu Adama Nycza o dokonanie prezentacji WPI.   
Radny A. Nycz: chciałbym przedstawić materiały pomocnicze, które towarzyszyły nam przy 
pracy nad WPI, ponieważ zakres tej uchwały dotyczy jakiegoś zasięgu terytorialnego               
i czasowego postanowiliśmy przygotować dodatkowy materiał, który pokaże, gdzie będziemy 
w przyszłości realizować te zadania inwestycyjne. Etapy naszej pracy wyglądały w sposób 
następujący: 
- uchwałą Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia 2003 r. zobowiązano nas do ustalenia założeń, 
zasad i trybu opracowania WPI. Zobowiązano również Zarzad Powiatu do opracowania 
projektu WPI na lata 2004 – 2008 wraz z projektem uchwały na ten temat.  
- na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 7 maja 2003 r. powołany został Zespół, w którego 
składzie są reprezentanci wszystkich, którzy mają coś w tym temacie do powiedzenia, co nie 
oznacza, że Państwo nie mogą nanieść tutaj jakiś swoich uwag.  
- na tym samym posiedzeniu Zarządu zatwierdzone zostały dokumenty pomocnicze,               
w oparciu o które cały Zespół miał pracować, tj. kryteria punktowania zadań do WPI, 
dokument wagi priorytetu do WPI, druk wniosku inwestycyjnego do WPI. W okresie od        
7 maja do 3 czerwca b.r. dokonaliśmy przygotowania i opracowania dokumentów składanych 
przez wnioskodawców. Chciałbym podkreślić, że nie mieliśmy wpływu na to, jakie wnioski 
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były składane. Kierownicy naszych jednostek składali te wnioski i w oparciu o ten materiał, 
który był dosyć spory, my pracowaliśmy jako zespół, m.in. poprzez nanoszenie projektu 
wniosku na właściwy formularz wraz z uzupełnieniem brakujących informacji, danych 
merytorycznych niezbędnych do oceny wniosku, rejestrowanie i katalogowanie złożonych 
wniosków, powielanie kompletu wniosków dla każdego członka zespołu.  Efektem składania 
wniosków jest spora liczba teczek, którą otrzymał każdy członek zespołu. W trakcie 5 spotkań 
Zespołu każdy członek miał każdą z teczek obiektywnie ocenić, poprzez przeanalizowanie      
i dokonanie oceny indywidualnej wniosków zgodnie z obowiązującymi kryteriami i wagami 
ocen. Była to próba obiektywizacji naszych zadań, zestawienie i uśrednienie wszystkich ocen 
indywidualnych i wytypowanie wniosków przechodzących do WPI, które uzyskały 
największą liczbę punktów i zdaniem zespołu mają największą szansę na uzyskanie 
dofinansowania ze źródeł unijnych. Główną ideą WPI i zespołu, który nad nim pracował, było 
oparcie się na zasadzie, że te wnioski, które maja szansę na uzyskanie środków 
pozabudżetowych, powinny znaleźć się w naszych zadaniach inwestycyjnych w ramach WPI.  
Na 87 złożonych wniosków wyłonionych zostało 10 o największej liczbie punktów. Nie 
oznacza to jednak, że wszystkie te pozostałe wnioski nie będą realizowane. Częściowo mogą 
być one zrealizowane przez PFOŚiGW. Wszystkie materiały na ten temat posiadacie Państwo 
również w swoich materiałach poglądowych. Przyjęcie tej uchwały pozwoli na przejście do 
kolejnego etapu, tj. do pisania projektów unijnych, zwłaszcza na drogi.                     
Radny B. Paulski: składam wniosek o nie odczytywanie całej treści uchwały, tylko podstawę 
prawną i § 9 dla przypomnienia.   
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 9-13) odczytała projekt uchwały        
i zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr VIII/85/2003 została przyjęta jednogłośnie.     
 
 
Ad. XVIII.  
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
15/VIII/2003Starosta Ewa De La Torre: wniosek Mieszkowic o dofinansowanie został 
rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków w tegorocznym budżecie. Poprosiliśmy 
gminę o złożenie wniosku na rok przyszły już w trybie dzisiaj przyjętej uchwały. Tak 
będziemy postępować w odniesieniu do wszystkich wnioskodawców, ze jeżeli zostanie on 
zaakceptowany przez komisję i znajdzie swoje odzwierciedlenie w budżecie, to na pewno 
dany podmiot takie dofinansowanie otrzyma.  
 Oczywiście kalendarium wydarzeń miedzysesyjnych możecie Państwo otrzymywać w 
formie pisemnej, ale na pewno nie będzie w nim wydarzeń, które miały miejsce tydzień przed 
sesja, czyli już po wysłaniu materiałów sesyjnych, co będę musiała zrelacjonować potem na 
sesji.      
16/VIII/2003 Starosta Ewa De La Torre: absolutnie zgadzam się z tym wnioskiem, 
mówimy o  tym od paru miesięcy, że zasady udzielania dotacji z PFOŚiGW muszą być 
czytelne. Projekt takich zasad został już przygotowany, będzie on przedmiotem obrad na 
kolejnym Zarządzie i po jego przyjęciu zostanie przedstawiony Państwu na następnej sesji 
Rady Powiatu. Gdyby ktokolwiek był zainteresowany tym projektem, który będzie 
dyskutowany na Zarządzie, a ma jeszcze jakieś przemyślenia, to zapraszamy do współpracy.     
Radny R. Laska: w odniesieniu do kalendarium wydarzeń miedzysesyjnych prosiłbym tylko, 
aby były ono razem z materiałami poglądowymi, które otrzymujemy w dniu sesji.  
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Ad.XIX.  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Przewodnicząca: proszę radnych o pozostanie na sali 5 minut po sesji w celu zrobienia zdjęć 
do internetu.   
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
 
Protokołowały:  
Katarzyna Stalinger 
Betat Dróżdż 
 
 
 
 
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu  
 
           Lidia Pięta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


