
Protokół Nr XV/2004 
z obrad XV sesji Rady Powiatu II kadencji w Gryfinie 

w dniu 02 czerwca 2004 r. 

Obrady XV sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 29 grudnia 2003 r. w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul Sprzymierzonych 4. Sesja rozpoczęła się o godz. 
1400 i trwała dogodź. 1700. 

Obrady otworzyła i po stwierdzeniu ąuorum (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 poinformowała o zmianie do porządku obrad: 
a) wycofanie druku nr 13/XV z porządku obrad. 

Ad. II. 
Sprawozdanie   z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu 
przedstawiła i omówiła Starosta Ewa De La Torre (zał. nr 3) 
W dalszej kolejności Starosta Ewa De La Torre przedstawiła kalendarium wydarzeń 
miedzysesyjnych (zał. nr 4). 
Starosta poinformowała radnych o otrzymaniu od dyrektora Barbary Turkiewicz materiałów 
dotyczących Szpitala Powiatowego w Gryfinie (zał. nr 5) oraz poinformowała o braku zajęcia 
stanowiska ze strony burmistrza H. Piłata, dotyczącego przejęcia szpitala przez Gminę. 
Radny  R.  Laska:  Przy wszelkich trudnościach w tej  sprawie myślę,  że należy brak 
stanowiska  gminy traktować jako   stanowisko  negocjacyjne,  które  znajdzie  pozytywne 
rozwiązanie dla powiatu. 
Czy mógłbym  dowiedzieć się czegoś na temat spotkań władz powiatu ze stowarzyszeniem 
EJF z Berlina? 
Starosta E. De La Torre: Zgłaszają się do nas ostatnimi czasy różne organizacje, które są 
żywo zainteresowane przejęciem zadań realizowanych przez powiat.  Dotyczy to przede 
wszystkim Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej. My jesteśmy otwarci na tego 
rodzaju propozycje    stowarzyszeń ze względu na naszą marną sytuację finansową. Żadna 
sprawa nie jest przesądzona, to są dopiero spotkania, dzięki którym będzie można myśleć o 
jakiś posunięciach. 

Ad. III. 
Wnioski i interpelacje radnych. 
29/XV/2004:   Radny  R.   Laska:   Chciałbym,  aby dyrektor Powiatowego  Zarządu Dróg 
wypowiedział  się  na  temat  możliwości  założenia  spowalniacza  szybkości przy  szkole 
podstawowej przy ul. Sienkiewicza w Mieszkowicach 
30/XV/2004: Chcę   prosić Panią Starostę o przygotowanie materiału dla radnych odnośnie 
zadłużenia SPZZOZ w ujęciu historycznym. 
31/XV/2004: W grudniu    Pani Starosta obiecała przedstawić nam stan    zatrudnienia w 
Starostwie od 1999 roku. Ponawiam zatem prośbę o taki wykaz. 



32/XV/2004: Radny B. Paulski: Chciałbym zaapelować i wyrazić swój protest przeciwko 
zamierzeniom Pana Pałki, który chce zlikwidować stanowiska dyspozytorek w pogotowiu 
ratunkowym w Chojnie. Może Pan Pałka rozważyłby możliwość likwidacji etatów 
dyspozytorek w pogotowiu gryfińskim zamiast w chojeńskim? 

Ad.IV. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Szkoły Zasadniczej dla 
Dorosłych w Trzcinsku Zdroju funkcjonującej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 
ppor. Ryszarda Kuleszy w Choinie (druk nr 2/XV) - zał. nr 6. 

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 21), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/163/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.V. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego 
Uzupełniającego w Choinie (druk nr 3/XV) - zał. nr 7. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/164/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. VI. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Technikum 
Zawodowego dla Dorosłych funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazialnych Nr 2 w 
Gryfinie (druk nr 4/XV) - zał. nr 8. 

Przewodnicząca  poprosiła  o  stanowiska komisji  (zał.   nr 21),  odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/165/2004 została przyjęta jednogłośnie 

Ad. VII. 
Projekt    uchwały    Rady    Powiatu    w    Gryfinie    w    sprawie    przekształcenia    Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazialnych Nr 
2 w Gryfinie (druk nr 5/XV) - zał. nr 9. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/166/2004 została przyjęta jednogłośnie 

Ad. VIII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Gryfinie za rok 2003 (druk nr 6/XV) - zał. nr 10. 

Radny K. Ziętek: Rada musi się zastanowić, czy brać kredyty tylko po to by spłacić to 
bardzo duże zadłużenie? Powinniśmy zastanowić się nad kilkoma wariantami. Myślę, że to 
pracownicy powinni podjąć decyzję, czy spłacamy ich długi kosztem jakichkolwiek 
inwestycji. 



Radny M.  Racinowski:  Analizując to  sprawozdanie mam szereg wątpliwości.  Z treści 
uchwały wynika, że zatwierdzamy  i akceptujemy  stan zadłużenia? Myślę, że tytuł uchwały 
nie jest zbyt szczęśliwy. 
Starosta E. De La Torre: Podejmując tę uchwałę wykonujemy  nasz obowiązek statutowy. 
Bilans przeanalizowała i zaopiniowała już Rada Społeczna. Mówimy dziś o bilansie za 2003 
rok, gdzie drastycznie obniżono kontrakty o 25%. Prawda jest taka, że nadlimitów w polskich 
szpitalach jest mnóstwo i nasza placówka nie jest wyjątkiem. Naszą rolą jest tylko przyjęcie 
tego sprawozdania. 
Radny   B.   Paulski:   Wykorzystajmy  teraz  tą dyskusję     i  przeanalizujmy  ich  sytuację. 
Pokazano nam tutaj rosnące odsetki karne, bo zakład nie ma płynności finansowej. Jeśli 
przyjmujemy w porozumieniu, że oddajemy szpital z zerowym długiem, to może pożyczmy 
im na działalność bieżącą, by nie generować strat? 
Starosta E. De La Torre: Jestem zdumiona taką postawą Pana radnego. Prześledziłam całą 
restrukturyzację - wyciągi z sesji i zarządu. Kolega Paulski wtedy twierdził, że należy 
ujawniać odsetki, gdy kwota główna jest zabezpieczona. Staram się zawsze korzystać z rad i 
unikać wcześniejszych błędów. 
Ten bilans jest rzetelnym sprawozdaniem i całą prawdą o ich stracie. 
Radny B. Paulski: Umiem czytać bilans i w tej prawdzie nie zawarte są przyszłe odsetki. Są 
dwa sprawozdania dotyczące odsetek. Formalnie odsetki liczone są od czasu zapłaty kwoty 
głównej. Straty nadal są generowane. 
Radna D. Bus: Po prostu jest bardzo pilna potrzeba uzyskania rzetelnej odpowiedzi ze strony 
Gminy - co dalej ze szpitalem? 
Radny R. Laska: Sytuacja rzeczywiście jest chora. Nie sądzę, że ją naprawimy. Obecnie, gdy 
słyszy się o kredytach pomostowych, to nie wierzę, że sprawy szpitala nie potoczą się tak jak 
sprawy SPZOZ. 
Może rzeczywiście powinniśmy finansować szpital w taki sposób, by nie płacić odsetek? 
Jestem przekonany, że słowa Pani Starosty, że sytuacja szpitala nie jest taka zła - to nie do 
końca prawda. 
Starosta E. De La Torre: Dziś mówimy o niezafałszowanym obrazie stanu finansowego 
szpitala i dlatego proszę o zatwierdzenie tego sprawozdania. 

Przewodnicząca poprosiła o  stanowiska komisji (zał.  nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/167/2004 została przyjęta większością głosów 
(13 za. 1 wstrz., 6 przeciw) 

Ad. XI 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Psychiatrycznego Pielegnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarno wie za rok 2003      (druk nr 7/XV) - zał. nr 11. 

Przewodnicząca  poprosiła  o   stanowiska  komisji  (zał.   nr 21),  odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/168/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XII 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2003 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Piele gnacyino-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 8/XV) zał. nr 12. 



Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/169/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XIII 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian uchwały Nr XII/120/2003 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2004 rok (druk nr 9/XV) - zał. nr 13. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XV/170/2004 została przyjęta większością głosów (18 za, 
2 wstrz. się) 

Ad. XIV 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/285/2001 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu (druk 
nr 10/XV) - zał. nr 14 

Radny M. Racinowski: Analizując tę uchwałę na Komisji Ochrony Cywilnej (...) wyszło 
nam , że przyjmując tę uchwałę że cofamy się o 3 lata. Tak jakbyśmy przed 3 laty ustalili 
limit kredytu do 4 min. to powinno wyjść podczas podpisywania umowy pomiędzy Zarządem 
a Bankiem. Kredyt wzięty w euro był ryzykiem, które wziął na siebie samorząd. Czy nie było 
w umowie jakiegoś zabezpieczenia od zmian kursu? 
Starosta E. De La Torre:  Zgadzam się z twierdzeniem Pana, że było to posunięcie 
ryzykowne, ale sądzę, że poprzedni Zarząd podszedł do sprawy z należytą starannością i 
powagą. Obecny kurs euro doszedł do bardzo wysokiego pułapu, a my jesteśmy zobligowani 
do   wzięcia   tego   niechcianego    spadku   po    poprzednim   Zarządzie.    Postanowiliśmy 
przewalutować kredyt, aby nie pogłębiać tej sytuacji. 
Radny M. Racinowski: Wspomnę moją interpelację z grudnia, kiedy to pytałem o zagrożenie 
płynące z rosnącego kursu euro. Dlaczego dopiero teraz występujecie Państwo z taką decyzją, 
kiedy już od dłuższego czasu obserwujemy rosnący kurs tej waluty? 
Starosta E. De La Torre: Na grudniowej sesji Pani Skarbnik obiecała monitoring tej sprawy. 
Tak się też stało, kurs wykazuje się takimi wahaniami, że zdecydowaliśmy się podjąć kroki w 
kierunku przewalutowania tego kredytu. 
Radny   B.   Paulski:   Decydując   się   w   tamtym   czasie   na   wzięcie   kredytu   w   euro 
analizowaliśmy to bardzo wnikliwie i wg tych analiz wzięcie kredytu w walucie było bardzo 
opłacalne. O ile pamiętam w umowie spisany jest krótki termin na przewalutowanie kredytu. 
Miałem nadzieję, że Pani Skarbnik faktycznie obserwuje co się z kredytem dzieje i powinna 
wcześniej zareagować. Trudno żebym to ja społecznie pilotował te sprawy tylko dlatego, że 
byłem wtedy w Zarządzie. 

Wyjaśnień w sprawie przewalutowania kredytu udzieliła Skarbnik Powiatu Lilianna 
Ochmańska. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/171/2004 została przyjęta większością głosów 
(przy 18 za, 2 przeciw). 



Ad. XV 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian uchwały nr XII/i20/2003 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2004 rok (druk nr 11/XV) - zał. nr 15; 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 21). 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/172/2004 została przyjęta większością głosów 
(przy 16 za,   2 przeciw. 2 wstrzymujące się). 

Ad. XVI 
Proiekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego, (druk 
nrl2/XV)-zał.nrl6: 

Wyjaśnień dotyczących kwoty potrzebnej na zabezpieczenie inwestycji (jako wkładu 
własnego) do projektu realizowanego z programu SAPARD udzieliła Starosta i Skarbnik 
Powiatu Gryfińskiego 

Przewodnicząca poprosiła o  stanowiska komisji (zał.  nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/173/2004 została przyjęta większością głosów 
(15 za, 4 przeciw, 1 wstrz. się) 

Ad. XVII 
Proiekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych 
w Nowym Czarno wie (druk nr 14/XV -zał. nr 17: 

Przewodnicząca poprosiła o  stanowiska komisji (zał.  nr 21),  odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/174/2004 została przyjęta większością głosów 
(19 za, 1 przeciw) 

Ad. XVIII 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie włączenia do Zespołu Szkół 

specjalnych w Gryfinie szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w 
Nowym Czarnowie (druk nr 15/XV) - zał. nr 18 

Przewodnicząca poprosiła o  stanowiska komisji (zał.  nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/175/2004 została przyjęta większością głosów 
(19 za, 1 wstrz. się) 

Ad. XIX 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 16/XV) - zał. nr 19 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/176/2004 została przyjęta większością głosów 
(19 za, 1 wstrz. się) 



Ad. XX 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, do czasu 
ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności (druk nr 
17/XV)- zał. nr 20 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 21), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/177/2004 została przyjęta jednogłośnie 

Ad. XXI. 
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

29/XV/2004_Etatowy   Członek  Zarządu   A.  Nycz:  Według  moich informacji nie  było 
wniosku    Burmistrza    odnośnie    założenia    spowalniacza   prędkości   przed   szkołą   w 
Mieszkowicach. Sprawdzę    w Powiatowym Zarządzie Dróg  i w Wydziale Komunikacji czy 
napłynął taki wniosek.  Równocześnie chcę powiedzieć, że nie ma wymogu zakładania 
spowalniaczy przed obiektami, ponieważ często wpływają one niekorzystnie na płynność 
ruchu. 
30/XV/2004 Starosta E. De La Torre: Za kilka dni planujemy spotkanie radnych w sprawie 
SPZOZ i na to spotkanie jest już w przygotowaniu cały materiał dotyczący tej sprawy. Będzie 
również przedstawione zadłużenie SPZOZ na przestrzeni kilku lat. 
31/XV/2004 Starosta E. De La Torre: Stan zatrudnienia na przestrzeni kilku lat został 
przedstawiony na początku roku podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej i sądziłam, że 
radny R. Laska miał do niego wgląd. Jeśli nie, takie zestawienie będzie Panu dostarczone. 
32/XV/2004 Starosta E. De La Torre Decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania tej 
placówki nie leży w gestii władz powiatu, ale każdy problem społeczny, który ma u nas 
miejsce musi być rozpatrzony. Zasięgnęłam opinii dyrektora Pałki, który  podjął tę decyzję i 
dlatego   mogę  odpowiedzieć   na  interpelację  radnego  Paulskiego.   Mogę  podzielić   się 
argumentacją jaką usłyszałam z jego ust dyrektora na ten temat. 
Utrzymanie dyspozytorni kosztuje Wojewódzką Stację Transportu Sanitarnego ok. 200 tys. zł. 
-pracuje tam 5 pań-dyspozytorek Dyrektor Pałka oświadczył, że zgodnie zasadami przyjęto, 
że punkty powiadamiania służb - policji, straży i pogotowia- powinny znajdować się w 
jednym miejscu . Punkt dyspozycyjny jest niczym innym jak miejscem, gdzie odbiera się 
telefony i powiadamia odpowiednie zespoły wyjazdowe o wyjeździe do wskazanego miejsca. 
Taki punkt na terenie powiatu gryfińskiego    ma być tylko w Gryfinie. To rozwiązanie 
powoduje, że jedna dyspozytornia dysponuje wszystkimi karetkami wysyłając do miejsca 
zdarzenia najbliższą. Zaoszczędzone   pieniądze   (200tys.   zł.)   Wojewódzka   Stacja   (...) 
zamierza przeznaczyć na zakup sprzętu i środków transportu sanitarnego. 
W opinii dyrektora Pałki, nowa organizacja nie pogorszy, a wręcz polepszy organizację pracy 
wszystkich zespołów wyjazdowych na terenie powiatu gryfinskiego. 
Ponieważ jako Starosta mogę być tylko osobą przekazującą te argumentację, gdyby była ze 
strony państwa taka sugestia, mogę wystosować zaproszenie dla Pana Pałki, aby zechciał 
radnym szczegółowo i osobiście wyjaśnić tę kwestię. 

Ad. XXII. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 



Etatowy Członek Zarządu A. Nycz odczytał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie, dotyczącą wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie, w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czamowie. 
A. Nycz poinformował również zebranych radnych i gości o zakończeniu naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Lidia Pięta 

Protokołowała: 
 

Beata Dróżdz 
(awaria sprzętu nagrywającego - protokół niekompletny) 


