
 PROTOKÓŁ NR XXIII/2005 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 30 kwietnia 2005 roku 

 
 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta o godzinie 11.00 otworzyła sesję  

i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 

osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności 

radnych oraz gości stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wśród zaproszonych 

gości był Poseł na Sejm RP Wojciech Długoborski. 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

Na protokolantów Przewodnicząca Rady Powiatu zaproponowała panie D. Konopnicką  

i A. Małyszko. Propozycję radni przyjęli jednogłośnie. Radni jednogłośnie przyjęli protokół  

z XXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.02.2005 r. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad (stanowiący załącznik nr 2), do którego 

nie zostały zgłoszone żadne poprawki.  

 

II. Wręczenie listów gratulacyjnych Starosty Gryfińskiego 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wręczyła listy gratulacyjne: 

• Danucie Baczul – brązowej medalistce Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 2004 r. 

(strzelectwo sportowe), 

• Mariuszowi Kowielowi – uczestnikowi Mistrzostw Polski Seniorów (strzelectwo 

sportowe), 

• Łukaszowi Staniszowi – złotemu medaliście Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  

i Gradn Prix Polski w 2004 r. (strzelectwo sportowe), 

• Mateuszowi Karolakowi – zwycięzcy konkursu „Wolszczan 2005”, 

• Katarzynie Koniecznej – zdobywczyni I nagrody w ogólnopolskim konkursie 

plastycznym „W przyjaźni z naturą”. 

Pan Mariusz Kowiel był nieobecny. 
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III. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie; 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre odczytała sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu  

w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu w Gryfinie – które stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oraz kalendarium wydarzeń międzysesyjnych – 

załącznik nr 4. Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zaprosiła wszystkich zebranych na Piknik 

pn. „Europa bez granic” z okazji I rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

 

Przewodnicząca poinformowała, że przedmiotowe sprawozdanie znajduje się w materiałach 

sesyjnych i zwróciła się do radnych o głos w dyskusji. W wyniku braku głosów w dyskusji 

radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.  

 

IV. Informacja Zarządu Powiatu na temat działalności samorządu powiatowego  

II kadencji w okresie od XI 2002 r. do IV 2005 r. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre przedstawiła zadania powiatu realizowane w I i II 

Kadencji Odrodzonego Samorządu Powiatowego z udziałem funduszy powiatowych (materiał 

poglądowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Przybycie radnej Wandy Kmieciak, której obecność odnotowano jako 16 osobę wśród 

obecnych radnych. 

O godz. 12.25 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta ogłosiła 10 minut 

przerwy.  

Przybycie radnej Danuty Bus, której obecność odnotowano jako 17 osobę wśród obecnych 

radnych. 

 

V.  Wnioski i interpelacje radnych: 

Interpelacje: 

Nr 51/XXIII/2005 Radna W. Kmieciak w imieniu mieszkańców Żabnicy zwróciła się  

do Powiatowego Zarządu Dróg z wnioskiem o wykonanie cząstkowego remontu drogi 

powiatowej w Żabnicy, której stan nawierzchni jest fatalny, a zwłaszcza odcinek od przejazdu 

kolejowego w stronę ul. 3 Maja. 
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Nr 52/XXIII/2005 Radna W. Kmieciak zgłosiła wniosek dotyczący znalezienia możliwości 

utworzenia na terenie powiatu specjalistycznego gabinetu stomatologicznego, w którym 

można byłoby leczyć osoby niepełnosprawne umysłowo. Stanowi to ogromny problem dla 

opiekujących się osobami niepełnosprawnymi a jedynym miejscem leczenia, gdzie terminy 

wizyt są bardzo odległe jest Szczecin. 

 

Nr 53/XXIII/2005 Radna W. Kmieciak zgłosiła wniosek odnośnie kończącej się  

za niespełna rok dzierżawy na lokal przeznaczony na warsztaty terapii zajęciowej w Gryfinie, 

który to dzierżawiony jest od Gminy a stanowi własność PEC. Istnieje obawa, że PEC nie 

przedłuży tej umowy i warsztaty nie będą miały, gdzie się podziać. Zgłoszoną sugestią jest 

udostępnić po relokacji PCPR lokal warsztatom zajęciowym w formie długotrwałej 

dzierżawy. 

 

Nr 54/XXIII/2005 Radna A. Zielińska zgłosiła wniosek do Komendanta Państwowej Straży 

Pożarnej odnośnie propozycji uruchomienia trybu, w którym rolnik, któremu podpalono pole, 

otrzyma formę poświadczenia o niewinności. Pożarów na nieużytkach i gruntach rolnych jest 

bardzo dużo a uchwycenie sprawców niemal niemożliwe. Odpowiedzialność za spalenie 

ponosi rolnik, który może utracić prawo do dofinansowania bezpośredniego z funduszy 

unijnych.  

 

Odpowiedź na interpelację Nr 54/XXIII/2005 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Wojciech Tessar 

odpowiedział, że Państwowa Straż Pożarna prowadzi działania prewencyjne przy współpracy 

z policją, pogotowiem ratunkowym, strażą miejską na terenie powiatu w związku  

z zagrożeniami pożarowymi, jakie występują przy wypalaniu pozostałości roślinnych  

na polach, łąkach, pastwiskach. Odpowiedział, że nie ma możliwości wystawienia 

poświadczenia o niewinności rolnika przez Państwową Straż Pożarną, która nie prowadzi 

dochodzeń popożarowych a jedynie współpracujemy z policją w tym zakresie. 

 

VI. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfińskiego na temat procedury 

rozpatrywania wniosku o odwołanie Starosty Gryfińskiego złożonego przez  

6 radnych w dniu 02.02.2005 r.  
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Przewodnicząca odczytała informację na temat procedury rozpatrywania wniosku  

o odwołanie Starosty Gryfińskiego złożonego przez 6 radnych w dniu 02.02.2005 r. 

(stanowiąca załącznik nr 6). 

 

VII. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w 2004 r. (druk nr 2/XXIII); 

 

Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości. 

  

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2004 rok i udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie  (druk nr 3/XXIII); 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre poprosiła zebranych radnych o rzetelną ocenę po 

wnikliwym zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2004 

przedstawionym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie oraz z opiniami wydanymi przez wszystkie 

upoważnione do tego organy. 

 

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odczytała pozytywnie opiniującą uchwałę składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii  

o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2004 r. (stanowiącą 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek odczytał uchwałę nr 174/2005 

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania 

opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2004 

(stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Medyński odczytał stanowisko komisji 

odnośnie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2004 rok  

i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie (co stanowi załącznik nr 9  

do niniejszego protokołu). 
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta porosiła o głos w dyskusji. 

 

Radny Maciej Racinowski odniósł się do kwestii różnicy w wysokości 600 000 zł między 

planem a wykonaniem budżetu zwanymi oszczędnościami wynikającymi z niewypłaconych 

stypendiów w 2004 r. Chciał się dowiedzieć skąd wynika różnica pomiędzy pozycją  

w sprawozdaniu w tabeli nr 6 na stronie 71 Starostwo Powiatowe - płace i pochodne (ok. 

3 200 000 zł) a materiałami poglądowymi otrzymanymi podczas komisji (gdzie ta liczba jest 

o 230 000 zł większa). 

 

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że po pierwsze jest kasowe 

wykonanie budżetu w związku z tym nie wszystkie informacje, które są zawarte w planie 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które rozdane były jako materiał poglądowy dla radnych są 

zgodne z tą tabelą. W tabeli w planie wynagrodzeń z pochodnymi są ujęte również te składki 

na ubezpieczenia społeczne, które obejmują wynagrodzenia grudniowe a które Urząd płaci  

w styczniu. Uwzględniając uwagi radnych na komisjach do poprzedniego materiału, że jest to 

nie zgodne z PIT-ami, które otrzymali pracownicy Starostwa. A zatem tutaj ten plan 

wynagrodzeń został zmodyfikowany na życzenie radnych pod takim kątem, aby została ujęta 

tam cała wiedza na temat wynagrodzeń. Oczywiście porównując ten materiał z wykonaniem 

budżetu są w tym materiale dodatkowym wyższe kwoty, ponieważ doliczone kwoty 

wynikające z ZUS-ów, podatku od wynagrodzeń, które są odprowadzane w następnym roku 

budżetowym. 

 

Radny Henryk Kaczmar podzielił się uwagami w stosunku do realizacji budżetu za 2004 r., 

a ponieważ był wczoraj uczestnikiem Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie udzielenia 

absolutorium i wypowiedzi radnych i burmistrza w sprawie chodników i ulic oraz w sprawie 

środków z PFOŚ, gdzie lawina krytycznych uwag co do tych spraw była burzliwa. Wedle 

budżetu, którym dysponuje Dyr. PZD R. Dziok jest ponad 3 miliony ale niczym ona nie 

odzwierciedla pewnych sytuacji – poprawy chodników czy ulic, z czego przez dwa lata  

w mieście Moryniu nie ruszono metra chodnika. Projekt uchwały, który jest przygotowany  

i nadwyżka występująca 150 000 zł w jakiś sposób i w miarę realny i w miarę potrzeb 

powinien być przydzielony na poszczególne gminy, bo oprócz tego miasta są potrzeby innych 

gmin. Natomiast co do PFOŚ – może podjęcie uchwały na początku kadencji, że wszystkie 

środki mają być przeznaczone na palcówki powiatowe – pięknie to wygląda a wsparcie dla 

gmin jest bardzo małe. Wnioski burmistrzów, które były wnoszone a nie było na nie 
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odpowiedzi. Czy nie było błędem to, że wszystkie środki były przeznaczone na placówki 

powiatowe, oczywiście też wymagające remontów – nie da się ukryć, że są zaniedbania  

i każdy to rozumie ale czy jakaś pula środków, które przez wnioski, które burmistrzowie  

w ramach potrzeb są u siebie realizowane nie powinny być wsparciem dla poszczególnych 

gmin. 

 

Radna Gabriela Kotowicz zgodziła się, że modernizacja placówek powiatowych jest 

priorytetowa. Ale w takim wypadku gminami poszkodowanymi są Cedynia i Widuchowa, 

gdzie nie ma jednostek powiatowych i prze to nie wykonywane są prace związane  

z modernizacją dróg czy chodników. Poparła wniosek pana Kaczmara aby podzielić środki 

sprawiedliwie ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tych pozostałych gmin Cedynia  

i Widuchowa, gdzie nie można wskazać, że powiat również robi wiele różnych rzeczy oprócz 

wycinania krzaków wzdłuż dróg powiatowych.  

 

Radny Krzysztof Ziętek zauważył, że Komisja Rewizyjna zwracała się do burmistrzów  

z prośbą o opinię na temat współpracy z powiatem. Burmistrz Morynia i Burmistrz Cedyni 

ocenili ją pozytywnie. A oto chodziło, aby wnioski spłynęły, że faktycznie środki powinny 

być przekazane większe na remont chodników i na realizację jakichś inwestycji z PFOŚ.  

A wtedy nie było żadnych uwag, co do pracy Radnych i Zarządu Powiatu.  

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że wszyscy Radni mają wewnętrzne 

przekonanie, że zostali wybrani do określonych struktur samorządu i nigdy na tej sali ani 

Zarząd ani Rada Powiatu nie oceniała samorządów gminnych, województwa. I nie do nas 

należy ocena innych organów samorządów. Natomiast mówiąc o współpracy możemy dzielić 

się tym, co nam zbywa a pieniądze do nich nie należą. Jeśli chodzi o realizację zadań 

drogowych należy się zgodzić ze wszystkimi radnymi, że jest ich za mało i Zarząd nie 

zamierza z tym polemizować. Chcielibyśmy mieć możliwość finansową spełnienia 

wszystkich oczekiwań jeśli chodzi o przebieg dróg na odcinku ok. 650 km oraz w zakresie 

zagospodarowania pasa drogowego na długość 1300 km. Nie ma takiego powiatu i nie ma 

takich pieniędzy za pomocą których można by te wszystkie oczekiwania zrealizować. 

Staramy się to robić na miarę naszych możliwości czynnie uczestnicząc w wybieraniu 

priorytetów tej naszej działalności, ale w ramach posiadanych pieniędzy. Tak aby Zarząd nie 

musiał władczo dzielić pieniędzy na zrobienie 100 metrów chodnika w jednej czy drugiej 

miejscowości. Po przegłosowaniu uchwały to Państwo zadecydujecie jak podzielić pieniądze 
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z tej nadwyżki. Pamiętać należy, że jesteśmy przede wszystkim Radnymi Powiatu, co razem 

uda nam się, bo wybrano nas po to abyśmy pilnowali interesu powiatu, naszych jednostek  

i naszych podopiecznych. Jeżeli tego nie zrobimy rozliczą nas nasi wyborcy, bo my 

odpowiadamy za 23 jednostki, za drogi. Jak już będzie tak, że zaspokoimy nasze wszystkie 

potrzeby to wtedy możemy się dzielić z innymi. Finanse powiatu to nie jest działalność 

komercyjna, tu nikt niczego nie chowa po kieszeniach, my po prostu wydajemy pieniądze 

publiczne zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli chodzi o PFOŚ to jest on mniejszy niż fundusz  

w gminie Gryfino. I pytanie czy my z mniejszego funduszu powinniśmy jeszcze dawać innym 

gminom. Dlatego ten fundusz nazywa się powiatowym a nie gminny. A żadna z gmin nie 

mówi, że ma za dużo pieniędzy, że się podzieli nimi z powiatem mimo że na terenie gmin są 

DPS, DDz i pracują tam mieszkańcy tych gmin. 

 

Radny Andrzej Szelążek stwierdził, że wiele emocji budzą wśród radnych środki  

do podziału z nadwyżki 150 000 zł. Przypomniał o potrzebach w małych miejscowościach, 

gdzie często to jest wołanie bez żadnego odzewu. Na początku tej kadencji na wspólnym 

posiedzeniu komisji wraz z Dyr. PZD p. Dziokiem ustalono, że wnioski składane przez Rady 

Sołeckie, Gminy z zadeklarowanymi środkami powyżej 50% na małe inwestycje będą 

priorytetami. A teraz jest to ukłon w stronę tych wniosków i szkoda byłoby żeby środki  

te pochłonęły większe inwestycje. My wnioskowaliśmy, aby te wnioski opiewały na kwoty  

od 10 do 20 tyś na małe inwestycje rozproszone w miarę równo po całym powiecie i żeby 

zadowolić inicjatywy te, które wychodzą od mieszkańców małych miejscowości poparte 

przez gminy. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (14 za; 3 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności za rok 2004 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

(druk nr 4/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań 

realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań 

w 2005 r. (druk nr 5/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. 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 6/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 

2003-2015 (druk nr 7/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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Radna Wanda Kmieciak zadała pytanie czy PCPR posiada informacje odnośnie propozycji 

w programie zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej ilu jest 

oczekujących przyszłych uczestników ewentualnych warsztatów terapii zajęciowych. 

 

Dyrektor PCPR Urszula Kwietniewska-Łacny odpowiedziała, że nie posiada takich 

informacji odnośnie ilości przyszłych uczestników terapii zajęciowej, gdyż tworzą  

je organizacje pozarządowe. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre poinformowała, że ten program tworzony jest po to 

żebyśmy mieli zabezpieczenie na przyszłość. Gdyby wiedza była taka, że będą chętni - bo my 

jesteśmy zobowiązani jako władze powiatowe zabezpieczać środki poprzez wskazanie, że 

zostały one przewidziane w programie. W Goszkowie w gminie Mieszkowice jest więcej 

chętnych niż miejsc na warsztatach terapii zajęciowej. Potencjalnie istnieje taka możliwość, 

za pomocą mediów czy Internetu rozesłać taką informację potrzebną wielu rodzinom  

by zbadać nie profesjonalny, ale społecznie skalę potrzeb. 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia do realizacji do 

końca 2006 r. programu naprawczego Domu Dziecka w Binowie w związku z 

jego relokacją do placówki wielofunkcyjnej w Chojnie (druk nr 8/XXIII); 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre poinformowała o zmianie tytułu projektu tej uchwały 

na w sprawie przyjęcia do realizacji do końca 2006 r. programu naprawczego Domu Dziecka 

w Binowie w związku z jego relokacją do placówki wielofunkcyjnej w Chojnie. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Technikum 

Informatycznego w Mieszkowicach (druk nr 9/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Liceum 

Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Gryfinie (druk  

nr 10/XXIII); 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Policealnej 

Szkoły Zawodowej w Gryfinie (druk nr 11/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Policealnej 

Szkoły Zawodowej w Mieszkowicach (druk nr 12/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

O godz. 14.05 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta ogłosiła 5 minut 

przerwy.  

 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z obowiązku 

zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 236, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, 

zabudowanej stacją transformatorową oraz przeznaczenia jej do oddania  

w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział  

w Szczecinie (druk nr 13/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 14/XXIII);  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 15/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżetu Powiatu  

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 16/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

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

Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 17/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XXIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 18/XXIII); 

 

Radny Bolesław Paulski poprosił o wyjaśnienie odnośnie wniosków społeczności lokalnych 

stanowiące w pewnym sensie dotacja do działań, do których wcześniej określone już były 

zasady 50% działania lokalne i 50% środki dotowane. Z materiałach zawarto informację, że 
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Gmina Cedynia deklaruje tylko 30% na współfinansowanie działań na drogach powiatowych. 

Uchwałę o 150 000 zł należy rozumieć jako kwotę stanowiącą wsparcie na zasadach pół  

na pół inicjatyw społecznych. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, że w tej uchwale nie dzielimy pieniędzy  

na konkretne działania tylko wprowadzamy wolne środki, które umożliwiają realizację 

działań, które są sygnalizowane przez Państwa Radnych. W ten sposób stwarzamy możliwość 

współdziałania z gminami. Jeżeli da się 150 000 zł pomnożyć w rozmowach z gminami  

to środki te w sensie wydatków inwestycyjnych będą spożytkowane w większej kwocie  

i za tyle więcej będzie można zrealizować te zadania. Zaapelowano, aby kwestie ustalenia 

tego jak i w jakim trybie podzielić te środki pozostawić na inną sesję. Zwróciła się z prośbą  

o przeanalizowanie materiałów poglądowych – zestawienia wszystkich zadań powiatu 

realizowanych w I i II Kadencji Odrodzonego Samorządu Powiatowego z udziałem funduszy 

powiatu. 

 

Radny Krzysztof Ziętek zaproponował dokładne przemyślenie i dobranie kryteriów, którymi 

należałoby się kierować przy wyborze wniosków. Opłaty za zajęcie pasma drogowego przez 

poszczególne gminy przeznaczane są poprzez zarządcę dróg na realizację inwestycji  

na drogach powiatowych. Sugerując się materiałami poglądowymi przy zrównoważeniu ilości 

inwestycji w poszczególnych gminach możne doprowadzić do niesprawiedliwego podziału 

tych środków.  

 

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz zaproponował, żeby Komisja Gospodarki 

opracowała kryteria i ogólne zasady. Do tej pory było tak, że Zarząd przeznaczał te środki na 

określone zadania. Zaproponował te kompetencje przenieść na radnych, aby oni decydowali  

o kierunku wykorzystania tych środków pieniężnych według własnej woli.   

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XXIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 19/XXIII); 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XXV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 

(druk nr 20/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (15 za; 2 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XXVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (druk nr 21/XXIII); 

 

Radna Gabriela Kotowicz zapytała czy poprawnie jest zredagowana treść uchwały uznaje 

się skargę w części za zasadną. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zapewniła, że projekt uchwały był konsultowany  

w Urzędzie Wojewódzkim. Konsekwencją przyjęcia projektu takiej uchwały jest odpowiedź 

na skargę, która zawarta jest w uzasadnieniu, gdzie dokładnie jest rozpisane na głosy w jakiej 

części skarga może być uzasadniona a w jakiej bezzasadna.  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (14 za; 3 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 

XXVII.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW  

w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 22/XXIII); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 10) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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XXVIII. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje radnych. 

 

Odpowiedź na interpelację nr 51/XXIII/2005 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, że dokonanie remontu cząstkowego  

w Żabnicy może okazać się bezskuteczne wobec konieczności położenia całej nakładki  

i gruntownego remontu fragmentu tejże drogi na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy  

3 Maja. W najbliższym czasie rozeznamy jeszcze raz tę sprawę, chociaż była ona już 

wielokrotnie badana przede wszystkim co do kosztów i możliwości umiejscowienia tychże 

kosztów w preliminarzu wydatków budżetowych. 

 

Odpowiedź na interpelację nr 52/XXIII/2005 

 Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zadeklarowała w sprawie utworzenia bądź wskazanie 

gabinetu stomatologicznego na terenie powiatu specjalizującego się w leczeniu osób  

z upośledzeniem umysłowym, gdzie nakładany jest szczególny reżim i procedury 

wykonywania takich zabiegów, że zwrócimy się do wszystkich stomatologów, właścicieli 

Niepublicznych ZOZ’ów specjalistycznych, stomatologicznych z zapytaniem czy istnieje taka 

możliwość. Sprawa wymaga rozeznania i kontaktu również z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. Wiemy, że jest to bardzo potrzebne na terenie naszego powiatu. 

 

Odpowiedź na interpelację nr 53/XXIII/2005 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 

proponowano Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 

zagospodarowanie drugiej części byłych warsztatów przy Zespole Szkół Pnadgimnazjanych 

Nr 2 w Gryfinie na ul. Łużyckiej. Byłe warsztaty są w połowie zagospodarowane w tej chwili 

powstaje tam strzelnica. Natomiast druga część tego budynku parterowego z dobrym 

podjazdem byłaby ewentualną ofertą. Wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych, zatem 

sięgnięcia do funduszy unijnych bo sam PFRON nie wystarczy. Miejsce jest wyśmienite  

na relokację WTZ na przeciwko Szkoły Specjalnej, za chwilę będziemy mieli tam PCPR, 

Komisję do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

 

XXIX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta przypomniała Radnym o obowiązku 

składani oświadczeń majątkowych.  
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Radna Danuta Bus poinformowała, że 27 kwietnia dobyło się posiedzenie Klubu Radnych 

SLD Rady Powiatu Gryfińskiego w trakcie, którego podjęto następujące decyzje: 

- od 27 kwietnia 2005 r. klub będzie nosił nazwę Klub Radnych SLD-PSL, w jego skład 

będzie wchodziło 12 osób, ponieważ w tym dniu w skład klubu została przyjęta Radna 

Aleksandra Zielińska - członek PSL; 

- wybrano drugiego Wiceprzewodniczącego Klubu, którym został Józef Ruciński. 

 

Radna Aleksandra Zielińska  poprosiła o wyjaśnienie czy będzie wykonany przepust pod 

przebudowywaną drogą powiatową łączącą się z drogą krajową, na odcinku Rosnowo  

– Gogolice lub Chełm. 

 

Radny Bolesław Paulski zapytał organizatorów Konferencji pn. Samorządność  

i Przedsiębiorczość – Możliwości finansowania rozwoju i współpracy nowej europejskiej 

rzeczywistości, która odbyła się 15 maja, gdzie głównym celem była wymiana doświadczeń  

z zakresu współfinansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze unijne - 

jakie stosowali kryteria przy zapraszaniu uczestników. Były to wydawane środki społeczne  

a 180 osobowa Gminna Spółdzielnia w Chojnie odprowadzająca podatki do budżetów Gmin 

Cedynia i Chojna, z tego tytułu partycypująca w dochodach powiatu nie miała prawa do 

wysłania swojego reprezentanta na konferencję. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wyjaśniła, że jest to konferencja z cyklu 

zaplanowanych seminariów w ramach realizacji projektów PHARE a zatem przy udziale 

środków unijnych. Kondycja finansowa takich dużych firm jak Gminna Spółdzielnia  

w Chojnie jest wyśmienita. Nie było szczególnego klucza według, którego zapraszano 

uczestników, ale uznaliśmy że powinna być jakaś reprezentatywność ludzi, którzy dopiero 

zaczynają w biznesie i potrzebują wsparcia w postaci wiedzy na temat pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Uznaliśmy, że ta reprezentatywność powinna być zapewniona poprzez 

obecność władz gmin a także po 2-3 przedsiębiorców z danej gminy. A dlatego tak było,  

że budżet tego seminarium był określony. Chodziło o skonfrontowanie doświadczeń polskich 

i niemieckich przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność w biznesie. 

Tak też się stało polscy przedsiębiorcy z małych firm, którzy wypłynęli na szerokie wody  

i dzisiaj prowadzą ogromne przedsiębiorstwa i ze strony niemieckiej reprezentanci federacji 

pracodawców zrzeszającej 200 podmiotów. To było seminarium transgraniczne. Wynik tego 

seminarium jest taki, że seminaria muszą odbywać się w poszczególnych branżach częściej, 
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gdzie można kojarzyć ze sobą przedsiębiorców z polskiej i niemieckiej granicy, którzy 

działają w branżach pokrewnych albo potencjalnie mogą stać się kontrahentami. 

Chcielibyśmy pozyskać pieniądze na to, aby przedsiębiorczość w taki sposób wspierać 

tworząc tego typu forum dyskusyjne. A robimy to dlatego, że zadaniem powiatu jest zwalczać 

bezrobocie w powiecie gryfińskim. Istnieje związek pomiędzy tym na ile podmioty, które 

mogą się tutaj pojawić i rozwinąć będą redukowały liczbę bezrobotnych na terenie powiatu. 

Zwrócę uwaga na to, aby informacja o wszelkich tego typu spotkaniach docierała z Wydziału 

Promocji do radnych, którzy sami stwierdzą czy chcą uczestniczyć w tego typu spotkaniach 

jako uczestnicy lub obserwatorzy. Nie da się tego zrobić w jednym miejscu, ponieważ 

potrzebna byłaby sala kongresowa, więc jakoś trzeba by było pogrupować. Pozostaje zaprosić 

wszystkich zainteresowanych do udziału w tego typu przedsięwzięciach. 

 

Radna Gabriela Kotowicz zaintrygowana ostatnim zdaniem Oświadczenia o wycofaniu 

wniosku o odwołanie Starosty Gryfińskiego cyt.: „ mając na uwadze szeroko pojęte dobro 

powiatu wycofujemy wniosek”. Wyraziła chęć poznania sformułowania szeroko pojęte dobro 

powiatu, czy jest to sam fakt złożenia wniosku do którego zostało dopisanych kilka 

argumentów. Poprosiła o ile jest to możliwe i nie stanowi tajemnicy wyjaśnienie szeroko 

pojętego dobra powiatu. Bo samo złożenie wniosku nie dotknęło wyłącznie Panią Starostę ale 

również innych radnych, którzy nie podpisali się pod tym wnioskiem. Może coś uszło ich 

uwadze i nie zostały dostrzeżone jakieś nieprawidłowe działania Zarządu, które mogłyby nie 

służyć powiatowi. 

 

Radny Bolesław Paulski odpowiedział, że cała szóstka osób podpisała się pod wycofaniem 

wniosku i to przyjmijmy za szeroko pojęte dobro powiatu. Pobudzanie przedsiębiorczości  

na terenie gminy Cedyni to też promowanie Cedyni, w czym gratuluje Cedyni.  

 

XXX. Zakończenie posiedzenia. 

 

Protokół sporządziła 
 

Dominika Konopnicka 
 

 Przewodnicząca Rady Powiatu  
 w Gryfinie 
 

 Lidia Pięta 


