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

w dniu 27 sierpnia 2003r. 

Obrady IX sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 27 sierpnia 2003 r. w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja rozpoczęła się o godz. 
1000 i trwała do godz. 1240 

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  Panie  Katarzynę  Stalinger  i  Beatę Dróżdź.  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 VIII sesji Rady Powiatu w 
Gryfinie z dnia 2 lipca 2003 r. 

Ad. II. 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie miedzy 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 ( zał. nr 4 ). Czy w związku z tym 
sprawozdaniem są jakieś pytanie? 

W związku z brakiem pytań Pani Starosta Ewa De La Torre przedstawiła informację 
na temat wydarzeń międzysesyjnych (zał. nr 5). 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre: Na poprzedniej sesji padło pytanie ze strony jednego 
z radnych - na podstawie jakich przepisów prowadzone były remonty cząstkowe na drogach 
powiatowych, które na mocy porozumień zostały przekazane w zarząd samorządom 
gminnym. Wezwaliśmy Pana Ryszarda Dzioka do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. 
Stwierdziliśmy, że istotnie, bez aneksowania porozumień, były wykonywane remonty 
cząstkowe na tychże drogach, czyli pieniądze zostały przekazane gminie, a później, na tych 
samych drogach prowadzone były remonty cząstkowe. Zwróciliśmy uwagę na 
niedopuszczalne praktyki prowadzenia tego typu działań bez zmiany umowy i bez jej 
aneksowania. Pan dyrektor został pouczony co do dalszej praktyki w tej dziedzinie i 
wzajemnych relacji pomiędzy Zarządem, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg oraz 
panami wójtami i burmistrzami. Uznaliśmy za niedopuszczalne wykonywanie jakichkolwiek 
prac bez zgody Zarządu, jednocześnie przeprowadziliśmy badanie tej sprawy. 
Niejednokrotnie padały tu zarzuty, że przekazaliśmy, jako samorząd powiatowy, gminom 
pieniędzy na utrzymanie dróg w obrębie miast, które są nieadekwatne do potrzeb 
remontowych oraz potrzeb finansowych na utrzymanie tychże dróg. Zgodnie z naszym 
rozpoznaniem przekazaliśmy dokładnie tyle pieniędzy ile otrzymujemy w postaci subwencji 
drogowej, zatem przekazaliśmy gminom taką kwotę pieniędzy jaką otrzymywałby powiat, 
gdyby musiał te drogi utrzymywać. 

Na posiedzeniu 23 lipca 2003 roku Zarząd debatował na temat wniosku gryfińskich 
aptekarzy, którzy wystąpili do nas z wnioskiem o opracowanie nowego projektu grafiku 
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dyżurów aptek. Dzisiaj gościmy na sali przedstawiciela środowiska aptekarzy gryfińskich 
Panią Bernadetę Pelczarską. Przygotowaliśmy Państwu materiał poglądowy na ten temat, 
który będzie przedstawiony po sprawozdaniu. Zarząd nie podjął decyzji w tej sprawie, 
czekając na Państwa opinie w tej sprawie. 

Zarząd zapoznał się również z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o 
przekazanie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 74/1, położonej w obrębie 5 m. Gryfino. Wstępnie 
wydaliśmy pozytywną opinię w tej sprawie. Jednocześnie Powiat Gryfiński złożył wniosek do 
Miasta i Gminy Gryfino o nieodpłatne przekazanie terenu przy ulicy Pomorskiej, z 
przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb i realizacji zadań własnych powiatu, gdyby Gmina 
Gryfino otrzymała teren przy „Lagunie", a powiat - teren przy ulicy Pomorskiej, to 
nastąpiłaby wymiana nieruchomości o podobnej powierzchni i pozwoliłaby na realizację 
zadań własnych zarówno przez powiat jak i przez Gminę Gryfino (...) 

Starosta Ewa De La Torre przeszła do omówienia kalendarium miedzysesyjnego 
„ 7 lipca byliśmy z wizytą u starosty powiatu Uckemark w Prenclau, w sprawie rozwoju , 
wymiany i współpracy polsko-niemieckiej na podstawie umowy partnerskiej. Podczas tej 
wizyty starosta Klemens Schmitz wyraził zdumienie i zaniepokojeniem wstrzymaniem 
wydatków inwestycyjnych, o które zabiegał marszałek województwa zachodniopomorskiego, 
na remont obu mostów na Odrze i Regalicy. Okazało się, że powodem wstrzymania Polsce i 
województwu zachodniopomorskiemu tychże wydatków jest protest ekologów polskich i 
niemieckich, którzy założyli koalicję na rzecz Odry. Uważają oni, że obszar Odry nie 
powinien być terenem intensywnego rozwoju gospodarczego, proponują zastąpienie budowy 
przepraw mostowych - promami. Trwają w tej chwili wyjaśnienia dlaczego protest ekologów 
doprowadził do decyzji jednego z urzędników brukselskich, który bez konsultacji z innymi 
beneficjentami i Komisją Europejską, podjęli arbitralnie decyzję o wstrzymaniu tych środków 
do momentu wyjaśnienia problemu związanego z tymi protestami (...) 

17 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Elektrowni „ Dolna Odra" w 
Nowym Czarnowie. Nasze jednostki organizacyjne tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dom Pomocy Społecznej i 
Zespół Szkół Specjalnych położone są w starych poniemieckich budynkach na terenie 
Nowego Czarnowa. Teren ten znajduje się w tzw. strefie ochronnej dla Elektrowni „Dolna 
Odra". Elektrownia, w związku z wejściem do Unii, musi spełnić wymogi dotyczące ochrony 
środowiska, a także z ochroną terenu przed hałasem. Aby to uczynić zgodnie z normami 
unijnymi- musi być zachowana strefa ochronna. Ona może być albo strefą, która ma pewien 
wymiar powierzchniowy ( jeśli chodzi o odległość od samego zakładu), albo może być 
zrealizowany postulat ochrony przed hałasem za pomocą ekranów dźwiękochłonnych, które 
są bardzo drogie. Padła propozycja (której rozwinięcie nastąpi w najbliższych latach) 
relokacji jednostek należących do powiatu, z terenu objętego ochroną, w inne miejsce. W 
jednostkach, w których jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia szeregu zabiegów 
standaryzacji usług ,gdyż w przeciwnym razie, po roku 2005 nie będziemy mogli uzyskiwać 
dotacji na realizację naszych zadań w dziedzinie opieki społecznej i bylibyśmy zmuszeni 
ponieść ogromne nakłady aby ten proces przeprowadzić. Można go zrobić w dwojaki sposób-
remontując to co jest, albo budując w innym miejscu coś od nowa. Na budowę trzech 
jednostek powiat nie ma pieniędzy, ale gdybyśmy domówili się z Elektrownią „Dolna Odra", 
że relokujemy w podobne miejsce te 3 jednostki, to wówczas spełniamy dwa postulaty: 
wymóg standaryzacji w naszych jednostkach, a „Dolna Odra" spełnia wymóg posiadania 
strefy ochronnej. Prowadzimy w tym kierunku rozmowy- zwróciliśmy się do Gminy Gryfino, 
aby wyraziła na to zgodę, gdyż chcielibyśmy je relokować w rejon Gryfino-Czep ino, przy ul. 
Pomorskiej, na terenie, który w planach zagospodarowania przestrzennego widnieje jako 



 3

teren przeznaczony pod szpitalnictwo i opiekę społeczną (jest to teren Gminy Gryfino) Jest to 
teren niesławnej, niedokończonej budowy szpitala . Gdybyśmy w to miejsce, położone 
podobnie jak Nowe Czarnowo- w lesie, relokowali nasze 3 jednostki, a uzyskali na ten cel 
pieniądze w postaci odszkodowania z Elektrowni „Dolna Odra", wzbogacili je o pieniądze z 
naszych funduszy, to mamy szansę rozwiązania na najbliższe lata problemu bazy dla naszych 
jednostek organizacyjnych. Jest to pomysł, nad którym dopiero pracujemy, którego 
konkretyzacja wymaga określonych decyzji - zamienienia się tymi działkami 6 ha, rozmów z 
Elektrownią „Dolna Odra". Nad tym pomysłem dopiero pracujemy, w momencie jego 
konkretyzacji zwrócimy się do Państwa jako Rady Powiatu o akceptację tego pomysłu. 
Byłabym bardzo wdzięczna za uwagi i przemyślenia Państwa odnośnie tego pomysłu (...) 

Chciałabym także dzisiaj oswoić Państwa z jeszcze innym pomysłem dotyczącym 
jednej z naszych jednostki. Przyglądając się od kilku miesięcy sytuacji Domu Dziecka w 
Binowie, myśląc o przyczynach, które spowodowały, że pojawił się tam konflikt, że przez 
wiele miesięcy próbowaliśmy go rozwiązywać, że staraliśmy się go rozwiązywać w taki 
sposób, aby dzieci jak najmniej na tym ucierpiały - co się niestety nie udało. Zaczęliśmy 
wstępnie dyskutować o możliwości relokacji Domu Dziecka z Binowa do Chojny. W 
Chojnie mamy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który oprócz siedziby ośrodka, 
ma internaty. Ośrodek ten się wyludnia, gdyż jest coraz mniej dzieci. Obiekt jest niemal 
idealny jeśli chodzi o rozkład pomieszczeń, podobny do domu dziecka w Schwedt. W 
ośrodku tym poczyniliśmy już pewne nakłady remontowe - wymiana okien i dachu . 

Przyglądając się całej sytuacji w Binowie uważamy, że fakt zaistnienia tam pewnych 
nieprzyjemnych sytuacji wynika z tego, że ośrodek ten działa w ogromnej izolacji. Izolacja 
dotyczy całego zespołu pracowniczego jak i dzieci, które mieszkając w pięknym obiekcie 
położonym nad jeziorem, mieszkając na wsi, tak naprawdę nie podlegają procesowi 
socjalizacji i nauce życia w świecie zewnętrznym, który dla nich jest zamknięty ogrodzeniem 
domu dziecka. Dzieci te wyjeżdżają rano autobusem do szkoły, wracają po lekcjach do tego 
domu i tak naprawdę niewiele wiedzą o świecie zewnętrznym. To samo się dzieje z zespołem 
pracowniczym, który jest zamknięty w tej enklawie i zaczął żyć swoimi konfliktami, które 
przeniosły się na dzieci. Oglądając obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Chojnie doszliśmy do wniosku, że budynek spełnia wszelkie oczekiwania, jeśli chodzi o 
standaryzację po remoncie i istnieje w nim możliwość wydzielenia obszarów tzw. rodzinek. 
Chojna spełnia oczekiwania w bardzo wielu kierunkach jeśli chodzi o wychowanie dzieci i 
ich socjalizację. Po pierwsze jest tam baza, są tam szkoły podstawowe i szkoły średnie- czyli 
dzieci nie trzeba do nich dowozić, w Chojnie działa poradnia pedagogiczna, która musi 
sprawować opiekę nad tymi dziećmi. Uważam, że zmiana miejsca domu dziecka stwarza 
szansę na to, aby w końcu dzieci z Binowa zaczęły chodzić ulicami miasta, zaczną 
uczestniczyć w imprezach organizowanych w mieście i zaczną żyć jego problemami i 
radościami. Będzie to miało na pewno ogromny wpływ na wychowanie dzieci, a także 
funkcjonowanie personelu domu dziecka. 

Jeżeli uzyskamy zezwolenie Rady, aby ten pomysł wprowadzić w czyn, to my ten 
proces rozpoczniemy, przedstawiając Państwu cały program tejże relokacji. Proszę Państwa o 
sugestie i opinie w tej sprawie (...) 

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz przedstawił informację dotyczącą naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych i przygotowania ich na rok szkolny 2003/2004. 
„ W bieżącym roku do klas I w pięciu zespołach szkół ponadgimnazjalnych przyjęto1052 
uczniów, z tego do liceów ogólnokształcących - 369, liceów profilowanych - 212, techników 
zawodowych - 274 i do szkół zasadniczych zawodowych- 197. 

Nowymi kierunkami w szkolnictwie ponadgimnazjalnym są: 
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-w liceach ogólnokształcących - szkoły dwujęzyczne (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Gryfinie ), 
-Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
2 w Gryfinie oraz w Chojnie. 
Trwa nadal doszkalanie się kadry nauczycielskiej na studiach podyplomowych i kursach 
kwalifikacyjnych . 

W szkołach i placówkach przeprowadzono szereg remontów modernizacyjnych np. w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach stworzono gabinet do nauczania 
języków obcych, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie i Chojnie-studio 
multimedialne. Przeprowadzono kapitalny remont części pokoi w internatach w w/w 
szkołach, w naszych placówkach oświatowych trwa wymiana stolarki okiennej i drzwi 
wejściowych (Mieszkowice, Chojna). 

Aktualnie odbywa się aktualizacja arkuszy organizacyjnych placówek dostosowując je 
do wyników rekrutacji w szkołach. Stan uczniów w naszych szkołach zwiększył się o 72 
osoby w porównaniu do roku ubiegłego. 

Chcę zapewnić, że wszystkie nasze placówki rozpoczną nowy rok szkolny zgodnie z 
przepisami prawa i nowych, dobrych warunkach sprzyjających pracy i nauce. 

Starosta Ewa De La Torre: W związku z wnioskiem wniesionym przez aptekarzy 
gryfińskich, dotyczącym zmiany godzin dyżurów nocnych i niedzielno-świątecznych, proszę 
Panią Bernadetę Pelczarską o zaprezentowanie stanowiska aptekarzy w tej sprawie. 

Bernadeta Pelczarską: głównym powodem naszej prośby o zmianę godzin dyżurów, był 
fakt, że dyżury nocne zazwyczaj kończą się ok. godz. 22 -23 . Jeżeli trafiają się pacjenci w 
nocy, to przychodzą oni po rzeczy, bez których można się obyć do rana, są to prezerwatywy, 
pojemniki do moczu, testy ciążowe-czyli rzeczy, które można kupić w sklepach 
całodobowych. Lekarz, wypisując receptę, ma do dyspozycji napisanie słowa „cito", które 
oznacza, że lek ma być wydany natychmiast. W ciągu 6 lat prowadzenia przeze mnie apteki 
nie spotkałam się z tym zapisem, który oznacza lek ratujący pacjentowi życie. Po północy nie 
notujemy w aptekach ruch pacjentów. Ważną kwestią jest także sprawa bezpieczeństwa na 
dyżurze, na którym zazwyczaj jest jedna osoba i to najczęściej kobieta. To doprowadziło 
między innymi do tego, że wieczorem napadnięto na Panią Wieczorek, pobito ją i 
zdemolowano jej aptekę. Wszystko to sprawia, że zwróciliśmy się do Rady Powiatu o zmianę 
naszych grafików dyżurów. 

Starosta Ewa De La Torre przedstawiła i omówiła załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu 
dotyczący dyżurów aptek (zał. nr 4). 
W związku z negatywną opinią Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczącą zmian w 
godzinach dyżurowania aptek,  Starosta Ewa De La Torre zaproponowała samorządowi 
aptekarskiemu, aby ten zechciał spotkać się z Burmistrzem i wypracować rozwiązanie sprawy 
dyżurów. 

Wójt Gminy Widuchowa Michał Lidwin: Moja opinia w tej sprawie była negatywna, gdyż 
jak mówi art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne „(...) rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludzkości i zapewnić dostępność 
świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy" i według 
mnie to prawo powinniśmy respektować. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Chojna Wojciech Konarski: My wyraziliśmy także negatywną 
opinię, gdyż uważamy, że mieszkańcy Mieszkowic i Chojny powinni mieć dostęp do apteki w 
dni wolne , święta i w porze nocnej przynajmniej w Gryfinie. Jedna z apteka powinna zawsze 
pełnić dyżur. 

Starosta poinformowała o tym, że zwróci się ponownie w imieniu Zarządu do wójtów i 
burmistrzów, którzy wyrazili negatywną opinię w tej sprawie, o ponowne rozpatrzenie 
wniosku aptekarzy. 

Ad. III. 
Wnioski i interpelacje radnych. 

17/1X/2003 Maciej Racinowski: Proszę o krótkie rozwinięcie tematu dotyczącego przebiegu 
postępowania procesowego przeciwko byłemu dyrektorowi SPZZOZ Maciejowi Mrozowi. 

Starosta Ewa De La Torre: Poprzedni Zarząd Powiatu, w roku 2001, zgłosił zawiadomienie 
o podejrzeniu przestępstwa dotyczącego finansów SPZZOZ w Gryfinie. Prowadzone w tej 
sprawie postępowanie zostało zawieszone w grudniu ubiegłego roku, z powodu 
udokumentowanej choroby byłego dyrektora M. Mroza. Zawieszenie trwało kilka miesięcy, 
więc zwróciliśmy się do prokuratury z pytaniem- kiedy postępowanie zostanie wznowione? 
Otrzymaliśmy informację, że prokuratura rozważa powołanie biegłych, mających ocenić stan 
zdrowia byłego dyrektora. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na 
nasze kolejne pismo w tej sprawie, poinformowałam Państwa tylko o tym, że postępowanie 
jest, ale zostało zawieszone. Jako Zarząd kontynuujący pracę poprzedniego Zarządu 
monitorujemy, co się dalej dzieje z tą sprawą. Będę Państwa informowała na bieżąco, w jakim 
stadium rozwoju jest to postępowanie procesowe. 

Ad. IV. 
Przedstawienie informacji na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego 
w I półroczu 2003 r. 

Przewodnicząca zarządziła 20 minut przerwy. 

Ad. V. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej (druk nr 3/IX) - zał. nr 11 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/86/2003 została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. VI. 
Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu 
umarzania,    odraczania    lub    rozkładania    na    raty    spłaty    wierzytelności    jednostek 
organizacyjnych  powiatu  z  tytułu  należności  pieniężnych,   do   których  nie   stosuje   się 
przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności, a także organów do tego uprawnionych    (druk nr 4/IX); zał. nr 12 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/87/2003 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. VII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego 
na rok 2003 (druk nr 5/IX; zał. nr 13 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/88/2003 została przyjęta większością głosów (przy 1 
przeciw, 1 wstrzymującym się). 

Ad. VIII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków 
finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gryfinie (druk nr 6/IX; zał. nr 14) 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/89/2003 została przyjęta większością głosów (przy 1 
wstrzymującym się). 

Ad. IX. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych ulic na terenie miasta Gryfina i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich 
do kategorii dróg gminnych (druk nr 7/IX; zał. nr 15) 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/90/2003 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. X. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaliczenia ulic gminnych do kategorii 
dróg powiatowych na terenie gminy Gryfino i ustalenia ich przebiegu (druk nr 8/IX: zał. nr 
16) 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/91/2003 została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. XI. 
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ Zakład Piele gnać vi no - Opiekuńczy i 
Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie (druk nr 9/IX); zał. nr 17 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/92/2003 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XII. 
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno -
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie   (druk nr 10/IX); zał. nr 18 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/93/2003 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XIII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Gryfinie za rok 2002 (druk nr 11/IX); zał. nr 19 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/94/2003 została przyjęta większością głosów (przy 2 
wstrzymujących się i 1 przeciw). 

Ad. XIV. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawię wyrażenia woli przekazania na rzecz 
Gminy Gryfino zadania własnego — związanego z ochrona zdrowia — w zakresie prowadzenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy, (druk nr 
12/IX); zał. nr 20 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji   (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/95/2003 została przyjęta większością głosów (przy 2 
wstrzymujących się"). 

Ad. XV. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala 
wraz z obiektami towarzyszącymi, oznaczonej jako działka nr 162/1 w obrębie nr 3 miasta 
Gryfino (druk nr 13/IX). zał. nr 21 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr DC/96/2003 została przyjęta większością głosów (przy 2 
wstrzymujących się). 
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Ad. XVI. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na rok 2003 
(druk nr 14/IX). zał. nr 22 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji   (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr 1X797/2003 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XVII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego przejęcia na własność Powiatu 
Gryfińskiego nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino 
(druknrl5/IX),zał. nr 23 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji    (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/98/2003 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XVIII. 
Projekt  uchwały Rady Powiatu  w Gryfinie  w/s  wprowadzenia  zmian w  Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 16/IX). zał. nr 24 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji   (zał. 6-10), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie.  
W wyniku głosowania uchwała Nr IX/99/2003 została przyjęta jednogłośnie. 

XIX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

XX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

Radna A. Zielińska: Zbliża się termin składania wniosków obszarowych przez rolników, a 
nie ma żadnej instytucji, która pomogłaby takie wnioski wypełniać. W związku z tym 
chciałabym zaapelować do Państwa, aby świadczyć rolnikom daleko idącą pomoc w tym 
względzie. Okres wnioskowania zaczyna się w październiku- będzie to nadawanie numerów 
gospodarstwom. Wnioski te należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Materiały niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków znaleźć można na 
stronach internetowych ARiMR. 

XXI. Zakończenie obrad. 

Na zakończenie sesji, radnym i przybyłym gościom, został zaprezentowany film reklamowy, 
promujący powiat gryfiński, nadawany w TVP3. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Lidia Pięta 
Protokołowała: 
Beata Dróżdż 


