
 1

Protokół Nr XVII/2004 
obrad XVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 21 lipca 2004 r. 

Obrady XVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 21 lipca 2004 roku w Sali 
obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja rozpoczęła się o 
godz. 14.00 i trwała do godz. 16.00. 

Obrady otworzyła i po stwierdzeniu quorum (obecnych 19 radnych- lista obecności -
zał. nr 1) posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, Pani Lidia Pięta. 
Ponadto posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście, (lista obecności gości- zał. nr 2). 

Ad. I 
Sprawy regulaminowe; 

1) Przewodnicząca   Rady   Powiatu   powitała   radnych   i   zaproszonych   gości.   Na 
protokolantów zaproponowała Panie K.  Stalinger i B.  Dróżdż.  Propozycję radni 
przyjęli jednogłośnie. 

2) Przewodnicząca poinformowała, że do porządku obrad wprowadzonych   zostaje 4 
nowe projekty uchwał. 

3) Radni przyjęli większością głosów  protokół z XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie z 
dnia 30 czerwca 2004 r. 

Ad. II 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie miedzy sesjami i wykonania uchwal 
Rady Powiatu. 
Starosta przedstawiła kalendarium wydarzeń międzysesyjnych (zał. nr 3 )  
Starosta E. De La Torre: Zarząd przyjął uchwałę w/s zmian w układzie wykonawczym 
budżetu Powiatu Gryfińskiego 2004. Przyjęliśmy dotację z Gminy w wys. 600 tys. zł. z 
przeznaczeniem na budowę windy i zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. Wcześniej Powiat przekazał Gminie 300 tys. zł. z przeznaczeniem na 
termomodernizację budynków i wtedy Gmina zobowiązała się do dołożenia kwoty 
umożliwiającej budowę windy. Pan Burmistrz w marcu podpisał z nami w tej kwestii 
porozumienie. Miało to związek z ideą przejęcia przez Gminę Szpitala. W ostatnim czasie 
Gmina powoli wycofuj e się z tego pomysłu, a jednym z takich elementów jest podjęcie się roli 
inwestora w zadaniu pt. budowa windy, ale przekazanie tego zadania Powiatowi. 
Błyskawicznie został przygotowany znowelizowany kosztorys tej inwestycji, który opiewa 
obecnie na 1 min 200 tys. zł. Na swój wniosek Burmistrz wypowiedział porozumienie i 
przekazał owe 600 tys. zł. Jest mi znany projekt uchwały Rady Miejskiej na zbliżającą się 
sesję w Gminie, w którym Gmina definitywnie wycofuje się z pomysłu przejęcia szpitala. 
Deklaruje jednak udział w doposażeniu szpitala i przeznaczy na ten cel ok. l mln 700 tys. zł. 
Powiat Gryfiński, otrzymawszy 600 tys., proponuje sięgnięcie do funduszy unijnych - min. 
do ZPORR. Przygotowaliśmy dwa projekty - na budowę windy i na zakup sprzętu, traktując 
tamte pieniądze jako nasz niezbędny wkład własny do projektów. 

Radny J. Podleśny: Chciałbym się dowiedzieć z czego wynika zwiększenie kwoty w 
dokumentacji dotyczącej budowy windy? Poprzednio koszt tej budowy wyceniono na 95 tys. 
zł, teraz okazuje się, że jest to kwota l mln 200 tys. zł. 
Starosta E. De La Torre: Informacja na temat - ile ma kosztować winda, przed wykonaniem 
dokumentacji, opierała się na informacjach od potencjalnych wykonawców. Najpierw 
wyceniono tę windę na 600 tys. zł. netto. Aktualizacja   kosztorysu i zwiększona kwota 
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zadania mnie również zaskoczyła. Kosztorysu dokonano na zlecenie Gminy i w związku z 
tym nie chcę się wypowiadać na ten temat. Prosiłam również naszego Naczelnika Wydziału 
Remontów o weryfikację tego kosztorysu i okazało się, że w świetle dodatkowych prac 
koniecznych do pełnej realizacji tej budowy, kosztorys wydaje się być uzasadniony. 

Ad. III 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Nie zgłoszono wniosków i interpelacji 

Ad. IV 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenie Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2009 edycja II (druk 
nr 2/XVII) - zał. nr 4. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/191/2004 została przyjęta większością głosów (18 
za, 1 wstrz. się). 

Ad. V 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia harmonogramu 
dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Gryfinie (druk nr 3/XVII) - zał. nr 6 

Radny M. Racinowski: czy w tabeli nr 6 i uzasadnieniu punkt 6 nie jest błędnie zapisana 
data? Widnieje tam 31 stycznia 2005 - czyli wygląda to tak, jakby ta sprawa miała się 
odbywać w 2005 roku? 
Starosta  E.  De  La  Torre:   Za  chwilę poproszę o  komentarz  dyrektora  SPZOZ  A. 
Bandurowskiego, natomiast ja powiem czego dotyczyła treść porozumień. Z dostawcami 
towarów i usług w zawieranych porozumieniach jest zawarty harmonogram   i zobowiązanie 
do jego realizacji dotyczy tego, że pierwsza rata ma być spłacona do ... - czyli rozpoczęcie 
spłaty tu jest istotne. Część podmiotów musiała rokrocznie tworzyć rezerwy i w związku z 
tym nigdy nie wiedzieli, kiedy te rezerwy można rozwiązywać i kiedy nastąpi ta pierwsza 
spłata.  Dla nich najistotniejsze było  to,  by te  spłaty rozpocząć.  Dlatego  stworzyliśmy 
harmonogram, z którego wynika, że jeśli któryś podmiot miał ratę płatną do końca lipca lub 
sierpnia itp., to wtedy w harmonogramie te raty muszą się znaleźć. 
A. Bandurowski: Tu nie ma pomyłki, to są zobowiązania z tymi wierzycielami, z którymi 
podpisaliśmy porozumienie i których terminy spłaty są określone na 2005 rok. W związku z 
tym ustalone terminy spłat w porozumieniach powinny być realizowane w 2005 roku. 
Faktycznie pomyłka jest w uzasadnieniu. 
Radny B.   Paulski:   Czy ten  harmonogram  nie  podlega zaskarżeniu przez  któregoś z 
wierzycieli? Czynie podlega tzw. Skardze Pauliańskiej? 
Starosta E.  De la  Torre:  w  związku z     „czeskim błędem” w uzasadnieniu, zgłoszę 
autopoprawkę do uzasadnienia w punkcie 6 - powinno być „rozliczenie z dostawcami (.. .)do 
31 grudnia 2005". 
Jeśli chodzi o ewentualność zgłoszenia skargi Pauliańskiej. Proszę zauważyć, że skarga może 
być zastosowana tylko wtedy, gdy następuje działanie na rzecz jednego z wierzycieli z 
pokrzywdzeniem drugiego. Nie ma tu takiej ewentualności, bo jak Państwo wiedzą całe to 
postępowanie restrukturyzacyjne podejmujemy dlatego, by zaspokoić wszystkich wierzycieli. 
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Kolejność musi być zachowana, ze względu na rozciągnięty w czasie spływ pieniędzy z 
emisji obligacji. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/192/2004 została przyjęta większością głosów (przy 
15 za, 1 przeciw, 3 wstrz. się) 

Ad. VI 
Projekt   uchwały   Rady   Powiatu   w   Gryfinie   w   sprawie   zmian   budżetu   Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 4/XVII) - zał. nr 7 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/193/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. VII 
Projekt   uchwały   Rady   Powiatu   w   Gryfinie   w   sprawie   zmian   budżetu   Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 5/XVII) - zał. nr 8 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/194/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. VIII 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uruchomienia nowego wodnego 
przejścia granicznego Gozdowice-Gustebieser Loose w gminie Mieszkowie oraz 
rozszerzenia zakresu drogowego przejścia granicznego Osinów Dolny - Hohenwutzen w 
gminie Cedynia (druk nr 6/XVH) - zał. nr 9 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/195/2004   została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. IX 
Radny B. Paulski: Czy dostarczanie nam dzisiaj bloku uchwał — 50% uchwał całej sesji, nie 
trzymając się terminu, uprawnia nas w ogóle do ich podejmowania? Czy jest to zgodne ze 
statutem, który nakazuje Zarządowi przedstawienie materiałów radnym 7 dni przed sesją? 

Starosta E. De La Torre: 13 lipca spotkaliśmy się z Gminą w celu otrzymania od niej kwoty 
600 tys. zł. Aby móc skonsumować te pieniądze i do 23 lipca złożyć wniosek do ZPORR 
musimy wypełnić pewne wymogi, które narzuca nam ten program. Dlatego musimy podjąć te 
uchwały, które są niezbędnym załącznikiem do projektów - stąd ten nasz pośpiech i uchwały 
dane w ostatnim momencie. 

Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy 
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Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/178/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XVII) - zał. nr 10 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/196/2004 została przyjęta jednogłośnie 

Ad. X 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
Powiatu na 2005 rok środków pieniężnych celem sfinansowania działań realizowanych w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (druk nr 
8/XVII) - zał. nr 11 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/197/2004   została przyjęta jednogłośnie 

Ad. XI 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
Powiatu na 2005 rok środków pieniężnych celem sfinansowania działań realizowanych w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (druk nr 
9/XVII)- zał. nr 12 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/198/2004   została przyjęta jednogłośnie 

Ad. XII 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
Powiatu na 2005 rok środków pieniężnych celem sfinansowania działań realizowanych w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  (druk nr 
10/XVII) zał. nr 13 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/199/2004   została przyjęta jednogłośnie 

Ad. XIII 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
Powiatu na 2005 rok środków pieniężnych celem sfinansowania działań realizowanych w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (druk nr 
ll/XVII) - zał. nr 14 
Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), odczytała projekt uchwały i 
zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/200/2004  została przyjęta jednogłośnie 

Ad. XIV 
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych 

Me zgłoszono wniosków i interpelacji 
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Ad. XV 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 

Radny A. Szelążek: Rada Sołecka w Czartoryi zwróciła się do mnie z pismami, które były 
kierowane do Starostwa Powiatowego przekierowywane do PZD. Do tej pory nie udzielono 
na żadne z tych pism odpowiedzi. Sprawa dotyczy dróg w Czartoryi, na których od dłuższego 
czasu nic się robi. Nie są one ujęte w WPI, bo wiadomo, że nie ma na to pieniędzy, ale nie 
odpowiadanie społeczności na pisma rodzi zły oddźwięk. 
W tej miejscowości są 3 niebezpieczne zakręty, płynie rzeczka, a droga w tym miejscu nie 
jest w ogóle zabezpieczona, nie ma barier. Kilkakrotnie wyciągano stamtąd pojazdy, a mimo 
to nic się tam nie robi. 
Chcę jeszcze poruszyć sprawę środków zabezpieczonych w budżecie na remont w mojej 
miejscowości tj. w Brwiach. Są to nieduże środki, przy współudziale spółdzielni 
mieszkaniowej miał być wybudowany chodnik. Na moje pytania dlaczego nic się nie dzieje w 
tym temacie, otrzymywałem odpowiedzi, że dokonywane są remonty w innych 
miejscowościach i nie będzie się kumulować środków na remont chodnika w Brwiach. Chcę 
się zatem dowiedzie, kiedy zostanie ta sprawa ruszona, bo jeszcze miesiąc lub dwa i nie 
będzie warunków by takie prace wykonywać. 

Starosta E. De La Torre: Jeśli chodzi o brak odpowiedzi na pisma, to ja natychmiast po 
sesji dowiem się dlaczego odpowiedź nie została udzielona. Jest to ewidentny błąd. Jeśli 
chodzi o chodnik w Brwiach - myśmy byli na wizji lokalnej i bardzo życzliwie 
podeszliśmy do tej inwestycji. Inwestycja jest niewielka, stanowi uzupełnienie tego, co tam 
zostało już wykonane. Pan Adam Nycz rozezna sytuację i otrzyma Pan odpowiedź zarówno 
co do terminu jak i możliwości remontu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

        Przewodnicząca Rady Powiatu 

         Lidia Pięta  

 

Protokołowała: 
 

Beata Dróżdż      


