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Protokół Nr XIX/2004 

 z odbytej sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 10 listopada 2004 r. 

 
 XIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 10 listopada 2004 roku w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i trwała od godz. 12.00 do 

godz. 15.15. 

 Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, Lidia Pięta i 

stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych co 

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji. (obecnych 20 radnych – lista obecności – zał. nr 1)  

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (lista obecności gości – zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

1) Przewodnicząca Rady Powiatu powitała radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 

zaproponowała Panie A. Małyszko i D. Konopnicką. Propozycję radni przyjęli jednogłośnie. 

2) Radni przyjęli jednogłośnie protokół z  XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

29 września 2004 r. 

 

II. Wystąpienie okolicznościowe Pani Starosty E. De La Torre  

 

    W wystąpieniu okolicznościowym Pani Starosta wręczyła puchary wybitnym sportowcom 

gryfińskim, którzy odnieśli w bieżącym roku sukcesy na arenie międzynarodowej - Pani 

Renacie Chilewskiej i Panu Markowi Hipszowi. Trzeci sportowiec, który również został 

wyróżniony pucharem Starosty Gryfińskiego – Jarosław Janicki, nie mógł go odebrać podczas 

sesji z powodu kontuzji. Renata Chilewska jest tegoroczną multimedalistką 12 Letnich 

Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach. Jarosław Janicki jest trzykrotnym wicemistrzem świata 

w biegu na 100 km. Natomiast Marek Hipsz jest tegorocznym mistrzem świata w thai 

boxing’u. 
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W dalszej części sesji dr inż. architektury K. Krzątała zaprezentował koncepcję programowo-

przestrzenną rewitalizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie w 

związku z planowaną relokacją z Binowa - Domu Dziecka (prezentacja multimedialna). 

 

W formie multimedialnej zaprezentowano również serwis internetowy powiatu gryfińskiego 

ze szczególnym uwzględnieniem działu opinie on-line i forum internetowego, dzięki któremu 

mieszkańcy mogą zamieszkać swoje opinie, uwagi i zadawać pytania na temat 

funkcjonowania samorządu powiatowego.  

 

III. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i 

wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XIX – zał. nr 3) oraz 

kalendarium wydarzeń  międzysesyjnych  (zał. nr 4). 

 

Starosta Ewa De La Torre: na posiedzeniu 28 października Zarząd przyjął projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. Zarząd zapoznał się także z informacją 

Geodety Powiatowego dotyczącą obliczenia kosztów zatrudnienia jednego pracownika  

z likwidowanego właśnie Zakładu Budżetowego jakim jest Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie.  

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Domu 

Dziecka w Trzcińsku Zdroju. Chciałam Państwu powiedzieć, że został rozstrzygnięty 

konkurs. Jeszcze raz przypominam, że mimo, że w domach dziecka nie musimy ogłaszać 

konkursów na te stanowiska, to przyjęliśmy zasadę, że na wszystkie stanowiska kierownicze - 

zarówno w jednostkach organizacyjnych jak i jednostkach administracyjnych powiatu - 

ogłaszane są konkursy. Zgłosiły się do tego konkursu trzy osoby, dwie osoby nie spełniały 

wymagań formalnych. W wyniku konkursu Pani Maryla Bieniek jest nadal Dyrektorem tejże 

placówki.  

Zarząd przyjął  projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na 

realizację zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom 

pozarządowym. Zarząd ustalił również plan zadań audytowych na rok 2005. Zarząd, na 

własne zlecenie, poprosił o zbadanie, w jaki sposób jest przestrzegana ustawa antykorupcyjna 

w naszym powiecie. Chodzi o pracowników, którzy podpisują decyzje administracyjne  

z upoważnienia Starosty, ale także jak wygląda ta kwestia w odniesieniu do naszych 

kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek administracyjnych w 
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naszym Starostwie. Zlecił to badanie Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw 

Obywatelskich.  

         Zarząd  rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów Inwestycji i Zamówień 

Publicznych na temat opracowania ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę, a dotyczy to 

przestrzegania przepisów pożarowych i możliwości zastosowania się do nich w budynku 

internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Państwo doskonale wiedzą, 

że pustoszenie naszego internatu postępuje i w związku z tym zagospodarowanie pustostanów 

staje się koniecznością. Chcemy tam w ramach ścieśniania administracji przenieść nasze 

agendy. 

 Chciałam Państwu z satysfakcją powiedzieć, że miałam przyjemność uczestniczenia  

w uroczystości wręczenia stypendiów Premiera RP wyróżniającym się uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych naszego powiatu w Stargardzie Szczecińskim.  Mamy wyjątkowo dobre 

osiągnięcia w tej dziedzinie, co stanowi o dobrej renomie naszych szkół ponadgimnazjalnych, 

dla których organem prowadzącym jest nasz Powiat. Uczestniczyłam w dniach 7-8 

października w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, 

Starostów i Marszałków Województw w Warszawie i chcę Państwu powiedzieć, że wszystkie 

stanowiska, które zostały wypracowane na tej Konferencji a także na Konwencie Starostów 

Województwa Zachodniopomorskiego w jakiejś części zostały uwzględnione. Chciałam  

w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę na materiały poglądowe, które stanowią uzupełniające 

materiały dla radnych. Jest tam bardzo obszerna informacja na temat tego, co się dzieje na 

linii samorządy i zwiększenia vat w budownictwie. Podjęliśmy ogromną walkę o to, abyśmy 

otrzymali refundację 3,5 % vat jaki nam się po prostu należy, jeśli chodzi o budowę drogi 

Dobropole-Kołowo. Były takie zagrożenia - dostaliśmy wezwanie do podpisania aneksu,  

w którym zrzekalibyśmy się tego vat w związku ze zmianą przepisów. Zastosowaliśmy 

bardzo twarde stanowisko, nie podpisaliśmy aneksu, kłóciliśmy się o ten vat, wyrażaliśmy 

swoje stanowisko na Konwencie Starostów. Agencja już nie zmusza nas do podpisania tego 

aneksu, a zatem owe 3,5 % vat jednak odzyskamy. Inwestycja jest już rozliczona dzisiaj był 

wykonany jej audyt przez przedstawiciela badającego wykorzystanie funduszy SAPARD. 

Droga została skontrolowana, co do jakości tejże inwestycji, w związku  

z tym czekamy na płatności, które będą realizowane w grudniu. Chciałam także Państwu 

powiedzieć, że intensywnie pracuję w Regionalnym Komitecie Sterującym. Jest to 36 

osobowe ciało w województwie zachodniopomorskim złożone z przedstawicieli rządu, 

samorządu, organizacji pracodawców oraz instytucji, które biorą udział w ustalaniu listy 

rankingowej projektów, które przeszły przez panel ekspertów. Jest to dla mnie ciężka praca, 
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ale również zaszczyt. Mam możność wypowiadania się i w jakiś sposób wspierania 

projektów, które pochodzą z naszego powiatu i to czynię. Zaznaczam, że mogę tutaj 

werbalizować swoje opinie i mogę popierać wszystkie gminy, ale nie biorę udziału  

w głosowaniach jawnych, które dotyczą naszego powiatu. Pragnę Państwu także powiedzieć,  

że brałam wraz z Panią Skarbnik powiatu i przedstawicielką Biura Promocji w bardzo 

interesującej konferencji, która odbyła się w Prenzlau i dotyczyła roli stowarzyszeń 

pozarządowych, ale także organizacji kobiecych, w realizacji różnych zadań rządowych, 

samorządowych, a także w kreowaniu współpracy pomiędzy rządem, samorządem  

a organizacjami pozarządowymi w Europie. Niemcy mają swoje określone doświadczenia, 

Polacy również- jest to wyśmienite forum. Będziemy chcieli je przenieść również na teren 

powiatu gryfińskiego.  

Uczestniczymy we wszystkich imprezach promocyjnych, które albo finansowo albo 

poprzez ufundowanie pucharów, dyplomów czy nagród rzeczowych. Chciałabym podkreślić, 

że były tutaj dwie bardzo interesujące imprezy promocyjne. Gościmy na naszej sali Pana 

Wójta Gminy Widuchowa a właśnie tam odbył się festiwal piosenki angielskiej. Impreza, 

która już na stałe wpisała się do imprez promocyjnych na terenie naszego powiatu.  

W Moryniu odbyło się 30-lecie istnienia koła plastycznego Akwarele. Państwo być może 

zauważyli, że na naszym forum internetowym promujemy wszelkiego rodzaju działalność 

amatorską i mamy galerię, która została narysowana, ulepiona, wyhaftowana właśnie przez 

uczestników tychże kół i stanowi ozdobę naszych stron internetowych.  

 Piątego listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, która 

ukonstytułowała się tego dnia po zmienionych przepisach dotyczących funkcjonowania tejże 

Rady. Rada ta została wybrana na czteroletnią kadencję według znowelizowanych przepisów, 

kiedyś ex lege Starosta był Przewodniczącym Rady dzisiaj Rada jest organem opiniodawczo-

doradczym Starosty w związku z tym ma swojego przewodniczącego. Przewodniczącym 

Powiatowej Rady Zatrudnienia został Pan Marian Sozański a wiceprzewodniczącym 

Burmistrz Morynia Jan Maranda. 

 Miałam również przyjemność wzięcia udziału w uroczystości w zaprzyjaźnionej z nami 

szkole jaką jest Gimnazjum w Mieszkowicach. Szkoła ta otrzymała imię Noblistów Polskich, 

a także otrzymała nowy sztandar.  

Chciałam także zwrócić państwa uwagę, że w materiałach poglądowych mają państwo 

pełną i kompleksową informację n/t stanu bezrobocia w powiecie gryfińskim jest to 

informacja przygotowana przez Pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Bardzo bym 

prosiła aby państwo zechcieli zwrócić uwagę, że coś drgnęło, jeśli chodzi o spadek 
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bezrobocia. Polecam państwa uwadze również opis programów unijnych, które realizujemy 

dzięki PUP. Jak państwo wiedzą według algorytmu mamy na przeciw działaniu bezrobociu 

około 2 milionów złotych, natomiast nasz PUP 3,5 miliona pozyskuje ze środków unijnych,  

programy te zostały rozpisane na głosy i są skutecznie realizowane prze PUP w Gryfinie i w 

Chojnie.  

Chciałam także państwa poinformować o tym,  że, we wrześniu zakończyliśmy 

termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, która 

uzyskała nową elewację i w zasadzie zewnętrznie i wewnętrznie jest wyśmienicie już w tej 

chwili przygotowana i nie będziemy pewnie o remontach zewnętrznych myśleć w ciągu 

najbliższych lat. Natomiast na ukończeniu jest podobny remont Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, gdzie także powstaje piękny nowy obiekt wpisujący się 

w krajobraz tego miasta, ale jesteśmy również w trakcie wymiany kotłowni Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. Realizujemy te zadania z PFOŚiGW,  

wymieniamy tę kotłownię. Mamy już wymienione okna i oczywiście dalej będziemy myśleli 

o remontach tychże obiektów.  

Chcę państwa także poinformować, że jeśli chodzi o liczbę zawieranych porozumień  

z pracownikami, którzy są wierzycielami SPZZOZ, że obecnie zawarliśmy dwieście 

dziewięćdziesiąt pięć porozumień (państwo otrzymali na życzenie komisji szczegółowy 

wykaz osób które już mają zrealizowane te wierzytelności i tych, które mają podpisane 

porozumienia) w związku z tym z prawdziwą przyjemnością podpisuję czasami po 

kilkadziesiąt porozumień dziennie. Poszukujemy ciągle pieniędzy. Jeśli uda nam się ten 

palący społecznie problem zakończyć, będzie to naszym ogromnym sukcesem- przynajmniej 

w połowie będziemy mieli kwestie zadłużenia SPZZOZ-u załatwioną. Jest to także dowód na 

to, że w końcu pracownicy, po wielu latach czekania, obdarzyli nas zaufaniem podpisując te 

porozumienia. Chcę państwa także poinformować, że dzisiaj nastąpiło podpisanie umowy na 

zakup wraz z dostawą samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Wystąpiliśmy o dotację z PFRON i otrzymaliśmy tę dotację w wysokości 

525 tysięcy złotych, dołożyliśmy środki własne i tym samym Dom Pomocy Społecznej  

w Moryniu, DPS w Dębcach, DPS w Nowym Czarnowie, DPS w Trzcińsku Zdroju, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, Dom Dziecka w Binowie i Dom 

Dziecka w Trzcińsku Zdroju otrzymają w grudniu nowe samochody marki Ford TRANSIT. 

Będą to samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych- w tym do 

przewozu osób na wózkach inwalidzkich,. Firmą, która wygrała przetarg jest firma Bemo-

Motors Sp. z o.o. W grudniu nastąpi uroczyste przekazanie samochodów. 
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  Mam dla państwa także kolejną interesującą wiadomość. ZSP Nr 2 w Chojnie, ale także 

ZSP Nr 2 w Gryfinie otrzymały z rąk Pana Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 

certyfikat „Szkoły z Klasą”. Jest to certyfikat przyznawany szkołom, które zrealizowały 

zadania konkursowe i wpisały się tym samym w ranking najlepszych szkół 

ponadgimnazjalnych w Polsce. 

       Po wielu zabiegach Powiat Gryfiński otrzymał bardzo wypracowany i naszym zdaniem 

zasłużony grant ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Oba 

nasze wnioski dotyczące budowy windy oraz zakupu sprzętu diagnostycznego dla szpitala 

powiatowego uzyskały  akceptację. Na rozbudowę szpitala powiatowego w Gryfinie, poprzez 

budowę windy, powiat gryfiński otrzymał 876 815 tys. złotych, a na zakup aparatury 

medycznej i sprzętu diagnostycznego 900 tys. złotych. Mamy w tej chwili prawie 2 miliony 

500 tysięcy złotych na dofinansowanie szpitala powiatowego w Gryfinie. Spełniamy tym 

samym wymogi standaryzacji, budujemy windę (przetarg już został ogłoszony) i zakupujemy 

sprzęt diagnostyczny. Uważam, że dla naszego szpitala i powiatu jest to ogromny sukces i 

chcę państwu powiedzieć, że jesteśmy chyba jednym z niewielu powiatów, w którym projekt 

dla szpitala został napisany samodzielnie przez pracowników Starostwa Powiatowego.  

Chcę Państwa także poinformować, że w ubiegłym tygodniu byłam gościem na sesji Rady 

Miejskiej  w Gryfinie. Gościem, który nie miał czasu uczestniczyć w całej sesji, ale 

przywołany do tablicy poprzez fakt złożenia interpelacji adresowanej do władz powiatu 

gryfińskiego - uznał za stosowne udzielenie odpowiedzi na tę interpelację na gorąco. 

Interpelacja dotyczyła zarzutu stawianego władzom powiatu gryfińskiego, z tego powodu  

że Rada Powiatu 16 głosami przegłosowała uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, 

w drodze przetargu ograniczonego byłej Przychodni Nr 2 na Górnym Tarasie. Niektórzy radni 

Rady Miejskiej uważali, że powiat gryfiński tej nieruchomości w ogóle nie powinien 

sprzedawać, że nie powinien pieniędzy z tego tytułu uzyskiwać, a wręcz stawiano nam 

publicznie zarzuty, że zamierzamy te pieniądze wydać - w niezbożnych celach? Oczywiście 

wyjaśniłam po co powiatowi pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, w których działają 

prywatne podmioty świadczące usługi medyczne. Oczywiście wyjaśniłam, że nie ma 

możliwości dofinansowania, jak proponował jeden z Radnych, funkcjonowania tej prywatnej 

przychodni z pieniędzy uzyskanych przez obcinanie pensji pracownikom Starostwa. 

Odniosłam się również do paru innych (z przykrością to muszę powiedzieć) inwektyw pod 

naszym adresem. Uznałam je za obraźliwe co wyraziłam zarówno na sesji jak i dając  

autoryzowane wywiady do prasy. Z dużą przykrością podnoszę ten fakt, ponieważ rzadko się 

zdarza, aby ocena pracowników starostwa była przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej,  
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a po drugie, żeby decyzje podejmowane przez autonomiczną i niezależną Radę Powiatu 

 -znakomitą większością głosów- były kwestionowane przez niektórych radnych Rady 

Miejskiej w Gryfinie.  

A na marginesie - 29 kwietnia 2004 Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę, w której 

przeznaczyła do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców działkę w 

środku Gryfina o powierzchni ponad 1000m2. Przeznaczyła tę działkę do sprzedaży 

bezprzetargowej czyli uznała, że gmina może dysponować tą działką. To jest działka 

zabudowana budynkiem byłego żłobka, a ten budynek należał kiedyś do Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej. W roku 1990 działka ta stanowiła własność 

Skarbu Państwa była przekazana w trwały zarząd naszemu SP ZZOZ-owi. W 1990 roku 

trwały zabiegi, aby były żłobek przekształcić na mieszkania zakładowe dla pracowników  

SPZZOZ-u. W 1990 roku został wygaszony Zarząd ZOZ-u i nieodpłatnie ta działka w 

centrum miasta o powierzchni 1015m2 zabudowana budynkiem, w którym mieszkały 

wówczas 3 rodziny, została przekazana gminie. A zatem mienie SPZZOZ-u zostało 

nieodpłatnie przekazane gminie. Po przekazaniu gminie, te mieszkania, które wcześniej 

zostały przygotowane dla lekarzy, zmieniły status i stały się mieszkaniami komunalnymi. W 

1991 roku dzielono te działki, a w 2004 roku wokół tej działki zaczęły się pewne działania 

podejmowane przez gminę na wniosek najemców. 2004 rok to dość charakterystyczny rok, bo 

to jest rok, w którym my także podejmowaliśmy różne działania i próby zbycia mienia 

powiatowego aby mieć środki na pokrycie wierzytelności SPZZOZ-u.  

Po różnych zabiegach dotyczących łączenia tych działek 29  kwietnia 2004 została podjęta 

uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie o sprzedaży tejże nieruchomości. Najemcy budynku 

mogą kupić tę nieruchomość - zgodnie z uchwałą - nawet za 10% wartości-, wartości zarówno 

tychże mieszkań jak i działki o pow. 1015m2. Ze zdumieniem przyjmuję ten fakt, że wtedy, 

kiedy gmina sprzedaje nieruchomości na rzecz m.in. lekarzy i robi to odpłatnie, nie podlega to 

niczyjej krytyce, a kiedy powiat usiłuje pozyskać pieniądze poprzez sprzedaż nieruchomości 

powiatowych na spłatę m. in. lekarzy-byłych pracowników SPZZOZ - jest to przedmiotem 

obrad sesji Rady Miejskiej. Jest jeszcze coś co mnie ogromnie dziwi, mianowicie nabywcami 

tejże działki i m.in. jednego z mieszkań w centrum miasta będzie jedna  

z rodzin, która tworzy spółkę Vita-Med - mianowicie Państwo Sokołowscy. Powiem szczerze, 

że wyrażam ogromne zdumienie! Ja wiem, że być może gdyby powiat sprzedawał 

nieruchomości za 10% ich wartości to nie byłoby wtedy żadnego buntu ze strony 

zainteresowanych lekarzy, ale powiatu po prostu na to nie stać. Więc przyjmijmy, że Państwo 

posiedli już tę wiedzę, że  obiekt, który teraz zbywa gmina odpłatnie, był kiedyś 
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nieodpłatnie nabyty od SPZOZ-u . 17 listopada 2004 ma się odbyć kolejny przetarg na 

budynek byłej przychodni Nr 2. Procedura sprzedaży zgodnie z wolą Rady Powiatu nie 

została zakończona. Nadal jest on adresowany do tych, którzy świadczą w tej przychodni 

usługi i jeszcze mam nadzieję, że moment pewnej refleksji i chęć udziału w tym przetargu 

lekarzy, którzy tam pracują w końcu nastąpi,  ponieważ jak państwo wiedzą, były różne 

opinie na ten temat. Były propozycje padające na tej sali, aby przychodnia  została 

„wypuszczona” na wolny rynek i sprzedana w przetargu nieograniczonym. Upieraliśmy się 

wówczas jako Zarząd, że należy zrobić ukłon w stosunku lekarzy, którzy dotychczas tam 

pracują. Najpierw podjęliśmy uchwałę o przetargu ograniczonym na rzecz tych osób, które 

mają kontakt z NFZ, teraz zrobiliśmy znowu przetarg ograniczony na rzecz osób, które 

świadczą usługi w dziedzinie usług medycznych. Jeżeli ten przetarg nie przyniesie rezultatu  

- to i tak uważam, że naprawdę w niezwykle demokratyczny sposób podeszliśmy do tego 

tematu mając na uwadze potrzeby społeczne w dziedzinie usług medycznych, ale także 

obiektywną potrzebę pozyskiwania pieniędzy na spłatę zadłużenia SPZZOZ-u, także m. in. 

wobec lekarzy- dzierżawców tworzących Spółkę VITA – MED. To tyle refleksji, ale uważam, 

że wiedza na te tematy powinna być powszechna. Nie chciałabym, aby ten problem był 

rozpoznawany tylko na podstawie informacji prasowych. 

Kończąc już swoje wystąpienie, przekażę zgodnie z przepisami na ręce Pani Lidii Pięty 

Przewodniczącej Rady Powiatu i Państwa, projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego 

na rok 2005. Projekt ten powinniśmy złożyć do dnia 15 listopada, dzisiaj jest 10.11.2004 a my 

chcielibyśmy w grudniu, aby był on przedmiotem obrad Rady. Myślę, że miesięczny okres 

analizy tychże dokumentów pozwoli Państwu na to, abyśmy mogli w drodze dyskusji 

debatować nad tą uchwałą, a nowy rok rozpocząć tradycyjnie z nowym budżetem.  

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

39/XIX/2004 Radny B. Paulski: obserwujemy wprawdzie stabilizację na rynku bezrobocia, 

ale niepokojącym jest zwiększanie się w ostatnich latach bezrobocia wśród absolwentów 

szkół wyższych. Z informacji, którą posiadam, na koniec września bezrobotnych z wyższym 

wykształceniem w naszym powiecie było około 250 osób - około 130 z tej liczby jest na 

terenie filii oddziału chojeńskiego. W Wydziale Komunikacji i Transportu zatrudnionych jest 

wielu ludzi młodych po studiach z praktyką od pół roku do kilku lat. Chcę uzyskać 

odpowiedź, co legło u podstaw, że wśród tej grupy ludzi z Chojny nie znaleziono osoby,  

(a może mają jakieś ułomności), że nie można było im powierzyć stanowiska kierownika 
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oddziału Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie? Chciałbym oddalić od siebie myśl, 

że Zarząd działa wbrew interesom Powiatu. 

 

Wniosek: 

 

40/XIX/2004 Radny R. Laska: wniosek dotyczy kwestii prośby o wystąpienie Starostwa  

do ANR Oddział Terenowy w Szczecinie, aby możliwie w krótkim okresie czasu uzyskać 

odpowiedź na pytanie: co dalej z odłogowanymi gruntami wielkości kilkadziesiąt hektarów 

położonymi przy drodze wojewódzkiej 131 w miejscowości Witnica gmina Moryń? Od kilku 

lat rolnicy zarówno z gminy Mieszkowice jak i gminy Moryń bezskutecznie zabiegają  

o wyjaśnienie tematu, już nie chodzi o to,że są zainteresowani dzierżawą czy zakupem, ale to 

po prostu boli - kilkadziesiąt hektarów dobrej ziemi leżącej odłogiem. Czy Zarząd Powiatu 

mógłby wystąpić z pismem do szczecińskiego oddziału o ewentualne wyjaśnienie tej sprawy? 

 

41/XIX/2004 Radna A. Zielińska: ja wnoszę o rozpatrzenie możliwości utworzenia w naszej 

szkole ponadgimnazjalnej w Mieszkowicach szkoły rolniczej w trybie wieczorowym bądź 

zaocznym o statusie szkoły średniej. Ponieważ fundusze europejskie są w tej chwili dostępne, 

ale aby trafiły do poszczególnych gospodarstw rolnych muszą o nie występować beneficjenci, 

którzy maja średnie wykształcenie rolnicze. Zdarza się właśnie tak w naszym powiecie,  

że właśnie ci rolnicy, którzy mogliby pozyskać te fundusze nie mają średniego wykształcenia 

rolniczego. Przewiduje się, że mogą o te fundusze wystąpić, ale muszą uzupełnić 

wykształcenie w ciągu 5 lat. Czy jest możliwość utworzenia takiej szkoły w celu uzupełnienia 

wykształcenia? 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego   

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2003. (druk nr 2/XIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/227/2004 została przyjęta większością głosów. 

( 18 za, 2 wstrzymało się, 0 przeciw) 
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w 

Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Gryfinie. (druk nr 3/XIX ); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/228/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego. (druk nr 4/XIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/229/2004 została przyjęta większością głosów. 

(18 za, 2 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 

pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad 

zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.(druk nr 5/XIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/230/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
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określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. (druk nr 6/XIX ); 

 

Autopoprawka: wykreślenie części zdania w § 5 tj.  „(...) z mocą obowiązującą od dnia  

1 listopada 2004 r.” 

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/231/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznawania nagród 

ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - 

 wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty 

Gryfińskiego. (druk nr 7/XIX);  

 

     Komisja Budżetowa wnioskuje, aby w § 2 wykreślić słowa „(...)w pewnym wymiarze czasu 

pracy i”,   i proponuje aby § 2 brzmiał następująco – Nagroda może być przyznana 

nauczycielowi zatrudnionemu po przepracowaniu w danej szkole / placówce co najmniej 

jednego roku, niezależnie od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 

W wyniku głosowania wniosek Komisji Budżetowej został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/232/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem 

pomieszczenia piwnicznego o pow. 21,06 m2 w budynku przy ul. 

Sprzymierzonych 9, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, na okres 

do 31.12.2010 r (druk nr 8/XIX ); 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/233/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 

nr działki 85/1 o pow. 0,1103ha oraz udziału 4876/10000 części w działce nr 

85/2 o pow. 0,0194ha, położonej w obrębie 3m. Gryfino przy ul. Flisaczej, 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.(druk nr 9/XIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/234/2004 została przyjęta większością głosów 

(18 za, 2 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu postępowania o 

udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z 

zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym 

działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom 

organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione. 

(druk nr 10/XIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/235/2004 została przyjęta większością głosów 

(19 za, 1 wstrzymał się, 0 przeciw) 
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XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004. (druk nr 11/XIX );  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/236/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia projektu 

planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. (druk nr 12/XIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/237/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji na 

częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 

(druk nr 13/XIX).  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/238/2004 została przyjęta większością głosów 

(17 za, 3 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 14/XIX).  

 

  Starosta E. De La Torre: proces spłaty zadłużenia rozpoczął się 14 listopada 2002 r  

i idziemy ścieżką spłaty. To oznacza, że Powiat Gryfiński za pomocą wspomagania 

SPZOZ dotacjami dąży do całkowitego zaspokojenia tychże wierzycieli. Ponieważ to 
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zaspokojenie nie może nastąpić jednorazowo, nigdy w żadnym przypadku nie ma takiej 

możliwości zaspakajania wierzycieli żeby w jednym czasie można było jednego dnia 

wszystkim wszystkie pieniądze wypłacić i nawet proces likwidacji jakiś podmiotów, 

proces upadłości jakiś podmiotów – jest to proces, a jak proces, to znaczy, że jest on 

rozłożony w czasie. Ten harmonogram, o którego konieczności nowelizacji Państwa 

uprzedzałam, jest odzwierciedleniem uchwały, którą podjęliśmy. Aby spłacać tenże 

podmiot, to my musimy zapewnić finansowanie, a pod to zapewnienie finansowania 

musimy sporządzić harmonogram. Proszę zwrócić uwagę na to, że porozumienie jest 

zawierane pomiędzy wierzycielem a dyrektorem SPZOZ, przy udziale organu 

założycielskiego, który staje się gwarantem finansowym dla realizacji tego porozumienia. 

Państwo wiedzą, że podjęliśmy próbę spłaty tego zadłużenia, ale nie powiodła się  

o tyle, że nie było banku który chciał nam dać zabezpieczenie w postaci 15 mln., które 

moglibyśmy uzyskać w wyniku wypuszczenia obligacji – szukamy zatem innych 

rozwiązań. Chcemy wypuścić obligacje na 6 mln, złotych. Chcę Państwa poinformować, 

że zgłosiło się dwóch oferentów, będziemy zatem wybierać wśród dwóch banków 

emisyjnych i dostaliśmy tylko połowę tej kwoty. Jest pewien aspekt tej sprawy,  o którym 

nie wolno zapomnieć, mianowicie do dnia dzisiejszego – i nie są to kwoty które umorzono 

nam z tytułu rozliczeń z ZUS-em – udało nam się zrestrukturyzować zadłużenie w postaci 

zawierania porozumień na kwotę 2 mln. złotych. Otóż dzięki rozmowom z wierzycielami, 

dzięki temu, że chcą rezygnować z 25% odsetek my po pierwsze możemy przyspieszyć 

tym samym proces spłaty. Jedni wyrazili chęć podpisania porozumienia inni nie i to im 

wolno. Natomiast my, poprzez fakt podpisania porozumienia, w dniu jego podpisania, 

przerywamy bieg odsetek, a zatem oszczędzamy grosz publiczny i dogadujemy się co do 

obniżenia oprocentowania. Dzisiaj tego typu kwoty, których nie będziemy musieli 

wydatkować są na poziomie 2 mln. a my przecież tych pieniędzy nie mamy i gdybyśmy 

musieli je zapłacić - musielibyśmy je dodatkowo pozyskać. Oferta została złożona do 

wszystkich wierzycieli i uroczyście oświadczam, że tak się stało. Nie wszyscy podjęli te 

rozmowy, ale ci którzy podjęli, są w tej chwili w większości. Stąd te relacje - 400 

wierzycieli(byli pracownicy SPZOZ), 1000 tytułów wykonawczych oraz prawie 300 

podpisanych porozumień. 

 

 Radny B. Paulski: w tej sytuacji, czy my akceptujemy harmonogram tejże dotacji, czy my 

nakazujemy SPZZOZ, aby wg tego harmonogramu realizował wykorzystanie tej dotacji? 

Bo to są dwie różne sprawy. Ja rozumiem, że SPZZOZ dostał dotacje na określony cel i ma 
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się z nami rozliczyć. Jednakże w załączniku do tej uchwały my nakazujemy że, Pan 

Bandurowski nie ma prawa inaczej wydawać tych pieniędzy. Czy tak mam to rozumieć? 

 

 Starosta E. De La Torre: jak Państwo zauważyli prawie raz w miesiącu zmieniamy 

harmonogram, jakby przyspieszając go nieco, ze względu na to, że odpowiadamy na 

zapotrzebowanie społeczne tzn. chęć zawierania z nami porozumień. Aktualizacja 

powoduje dostosowanie przede wszystkim do naszych możliwości finansowych, a zatem 

to my musimy to kontrolować, jako organ prowadzący i dlatego uchwalamy 

to w formie uchwały. Nie ukrywam, że po tylu latach oczekiwania niektórzy wierzyciele 

wręcz potrzebują takiego zabezpieczenia. Istnieje konieczność rozliczenia się co do 

złotówki przez Pana Dyrektora dlatego, że ta dotacja ma charakter celowy. Jak Państwo 

wiedzą SPZOZ prowadzi działalność w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, a zatem jest to 

jednostka, która prowadząc działania w dziedzinie profilaktyki - jednocześnie jest 

jednostką obsługującą dług, który narastał przez tyle lat. Uważamy, że to rozwiązanie jest 

akceptowane przez wierzycieli, skoro z tak dużą intensywnością są gotowi z nami 

podpisywać te porozumienia. Harmonogram jest tak naprawdę robiony dla wierzycieli, aby 

wiedzieli, w jakim czasie mogą oczekiwać spełnienia i zaspokojenia swoich 

wierzytelności. Porozumienie nie ma charakteru bezterminowego, zawiera konkretną datę 

spłaty, która jeżeli nie nastąpi do konkretnego dnia - porozumienie przestaje obowiązywać. 

Zatem ten kto podpisuje porozumienie, mając upoważnienie Rady w postaci 

harmonogramu i w postaci zabezpieczonych środków, jest zobowiązany do wypłaty, do 

określonego dnia zawartego w tym porozumieniu, kwot tam zawartych. 

 

Radny R. Laska: Czy rzeczywiście pozostawienie tej uwagi pod tabelką w załączniku  

jest słuszne? 

 

Starosta E. De La Torre: to jest bardzo słuszna uwaga i ja bardzo proszę o jej 

pozostawienie. Nie zakończył się rok budżetowy. Informowałam Państwa o tym, że my 

nadal z dużym uporem ogłaszamy przetargi na sprzedaż nieruchomości powiatu. Gdyby 

nastąpił przypływ środków z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wtedy te terminy mogą 

ulegać przyspieszeniu. Dlatego myślę, że to jest także ważne dla naszych wierzycieli żeby 

wiedzieli, że my w tym kierunku zmierzamy, jeżeli pozyskamy te środki – za wolą  

i zgodą Rady – będziemy starali się ten proces spłaty wierzytelności SPZZOZ-u 

przyspieszać. 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/239/2004 została przyjęta większością głosów  

( 16 za, 3 wstrzymało się, 1 przeciw) 

 

 

XVIII.       Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

      Nr XIV/156/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Gryfinie (druk nr 15/XIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/240/2004 została przyjęta jednogłośnie 

(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na bezczynność 

organu (druk nr 16XIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/241/2004 została przyjęta większością głosów 

( 16 za, 4 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 

XX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

41/XIX/2004 r. A. Nycz: naturalnie taka możliwość istnieje, problem jest w Mieszkowicach 

tylko jeden, że brak jest ludzi do szkolenia. Po spełnieniu odpowiednich procedur – trzeba 

uzyskać opinię PUP, PRZ, Kuratora, ale to jest wszystko formalność do przyjęcia. Problem 

jest jeden, z ludźmi. Spróbujemy rozmawiać czy może nie udałoby sie tego załatwić w formie 

kursów być może takie możliwości także istnieją. Proszę Państwa naprawdę szukamy 

wszystkimi możliwymi sposobami szansy dla Mieszkowic, ta szansa istnieje dzisiaj o tyle,  
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że te środki które są tam zaangażowane pozwalają żyć ale żyć bardzo skromnie, boję się co 

będzie w następnym roku jeżeli nie znajdziemy tej szansy. To jest jeden z pomysłów, być 

może, jakieś leśnictwo cokolwiek by było, cokolwiek by spowodowało, że przyjęlibyśmy 

chociaż jeden oddział dodatkowo czyli 32 osoby to daje to po pierwsze 1/5 etatu na 

zatrudnienie, po drugie daje szansę nauki młodzieży, a po trzecie daje szansę przeżycia tej   

szkoły. Wczoraj mówiłem, że to będzie tragedia jeżeli ta szkoła się nie utrzyma bo jest obok 

piękne gimnazjum, jest szkoła ponadgimnazjalna są wszelkie szanse żeby ta szkoła żyła 

pełnią życia – jest to jedna z najlepiej wyposażonych szkół, z piękną halą , problem jest jeden 

– problem młodzieży, która ucieka do Sczecina a nie do Mieszkowic. Przyjmuję ten wniosek, 

przekażę go i będziemy ten wniosek rozważać  w sposób jak najbardziej poważny traktując to 

jako ofertę i szansę. 

 

40/XIX/2004 r. Starosta E. De La Torre: Spółka Rolwit jest w trakcie postępowania, które 

już w tej chwili prowadzi komornik a postępowanie to zmierza do odebrania spółce tejże 

ziemi i przeznaczenia około 300 hektarów na sprzedaż dla rolników zainteresowanych jej 

kupnem. 18 listopada odbędzie się w Witnicy spotkanie władz gminy z rolnikami. Zwrócimy 

się pisemnie o informację nt. rezultatów tego spotkania i przekażemy ją do Pana wiadomości. 

 

39/XIX/2004 r. Starosta E. De La Torre: jeżeli chodzi o pomoc dla bezrobotnych 

absolwentów - w tym roku tak dalece wykorzystywaliśmy fundusze unijne, aby wspierać 

absolwentów, że zabrakło takich, którzy spełniali wymogi programu tzn. mieli poniżej 25 lat, 

byli mniej niż 12 m-cy po ukończeniu szkół różnego stopnia. W oddziale  

w Chojnie pracuje kilka osób, wśród których obecny naczelnik wydziału chciał poszukiwać 

swojego zastępcy. Miał on jako kierownik filii spełniać jednocześnie funkcję z-cy naczelnika.  

Niestety, osoby pracujące w tym wydziale z większym stażem odmówiły przyjęcia tej funkcji, 

a młodsze nie miały dostatecznego wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia. Sięgnęliśmy 

do podań o pracę, które są na bieżąco składane w Starostwie i wśród tych osób wybraliśmy 

takie, które napisały, że są zainteresowane pracą w Wydziale Komunikacji. Te osoby 

zaprosiliśmy na rozmowy kwalifikacyjne. Pięć osób wyraziło chęć uczestniczenia w tych 

rozmowach. Osoby te legitymowały się stażem pracy od roku do sześciu lat.  

Po przeprowadzeniu rozmów postanowiliśmy powierzyć tą funkcję Pani, która ma 26 lat i 6 

letni staż pracy na stanowisku kierowniczym –tj. na stanowisku zastępcy kierownika 

Wydziału Komunikacji w innej miejscowości. 

 



 18

Radny B. Paulski: Jakie mankamenty miały osoby z terenu chojeńskiego. Rozumiem, że ta 

Pani ma pracę tylko dlatego, że była lepiej znana niż inne osoby Naczelnikowi Procherze. 

Jeżeli powiemy sobie szczerze, że ilość obsługiwanych petentów jest większa niż w Gryfinie,  

to mieszkańcom Chojny należało się to stanowisko, bo nie trzeba będzie jeździć do Gryfina. 

Taką decyzję należało podjąć już wcześniej. Będę się pilnie przyglądał jak pracuje oddział 

pod kierownictwem tej Pani i będę szukał priorytetów, które pozwoliły jej zaistnieć. 

Chciałbym uciec od stwierdzenia – nepotyzm. 

 

Starosta E. De La Torre: Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadali na 

szereg pytań sprawdzających ich kompetencje. Nigdy w ramach kwalifikacyjnych -  miejsca 

zamieszkania nie traktowaliśmy jako decydującej kwalifikacji do zajmowania jakichkolwiek 

stanowisk. Prosiłabym Pana Radnego, aby zechciał nas raczej wspomóc w pozyskiwaniu na 

pracowników osób mieszkających na terenie Chojny. Ze zdumieniem stwierdziłam, że 

najmniej podań otrzymaliśmy z gminy Chojna. Wśród kandydatów była tylko jedna osoba z 

Chojny z rocznym stażem, a po tak krótkim stażu nie można pełnić funkcji zastępcy 

Naczelnika. Gdyby kryterium miejsca zamieszkania co Pan podkreśla- traktować jako 

decydujące, to m.in wójtem gminy Stare Czarnowo – nie mógłby być obecny wójt, bo 

mieszka w Gryfinie, burmistrzem Chojny nie mógłby być obecny burmistrz , bo mieszka w 

Mieszkowicach, a burmistrzem Mieszkowic- obecny burmistrz, bo mieszka za naszym 

powiatem w Dębnie Lubuskim. W Gryfinie nie mogliby pracować mieszkańcy Chojny a 

gryfinianie w Chojnie... to absurd. 

 

XXI. Informacje na temat oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodnicząca Lidia Pięta poinformowała radnych, że w materiałach poglądowych są 

zamieszczone informacje n/t oświadczeń majątkowych. 

 

XXII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Radny J. Podleśny: Karta Nauczyciela gwarantuje nagrody jubileuszowe. Minął już termin  

a ludzie nadal nie otrzymali pieniędzy, chodzi mi głównie o Szkołę Ponadgimnazjalną Nr 2  

w Chojnie. 
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Radny A. Nycz: niestety ma Pan rację. Ta informacja dotarła do mnie wczoraj wieczorem  

i dziś rano zwróciłem się z tym pytaniem do Pana Dyrektora tejże szkoły. Faktycznie stan ten 

dotyczy czterech osób. Traktuję to w sposób absolutnie naganny. Będzie to powodem mojej  

wizyty u Dyrektora, postaram się żeby ta sprawa została załatwiona. Równocześnie proszę o 

zrozumienie, że to Dyrektor jest dysponentem środków w szkole i ja nie mam prawa 

nakazywać Dyrektorowi działania w taki sposób żeby robił to w jakiś sposób nakazowo. 

  

Starosta E. De La Torre: chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na obchody Dnia 

Niepodległości, które organizujemy wspólnie z Gminą Gryfino dnia 11 listopada 2004 od 

godz. 15.00 według programu, który Państwo otrzymaliście w zaproszeniach. 

 

Przewodnicząca Lidia Pięta poinformowała radnych, że XX sesja Rady Powiatu zostanie 

zwołana na dzień 15.12.2004 r., godzina 14.00. 

 

XXIII.  Zakończenie posiedzenia. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła sesję. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

        Przewodnicząca Rady Powiatu 

                                                                                                             

         Lidia Pięta 

 

Protokołowała:  
Agnieszka Małyszko 
 
 


