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Protokół Nr XXV/2005 

z odbytej sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
w dniu 29 czerwca 2005r. 

 
 XXV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 czerwca 2005 roku w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i trwała od godz. 14.00 do 
godz. 16.30.  

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, Lidia Pięta  
i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, 
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. (obecnych 17 radnych – lista obecności – zał. nr 1)  
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (lista obecności gości – zał. nr 2). 
 

I. Sprawy regulaminowe 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu powitała Radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 
zaproponowała Panie A. Małyszko i D. Konopnicką. Propozycję Radni przyjęli jednogłośnie. 
Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła porządek obrad, do którego nie zostały zgłoszone 
żadne poprawki. 
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z  XXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 
kwietnia oraz protokół z XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 maja 
2005 r.  
 
Starosta Gryfiński – Ewa De La Torre wręczyła listy gratulacyjne i obrazy malowane na 
jedwabiu: Mariuszowi Kowielowi – sportowcowi z Klubu Strzeleckiego „Regalica”, który  
w zeszłym roku zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Europy, a w tym roku zajął 6 miejsce 
w Mistrzostwach Polski Seniorów w Strzelectwie we Wrocławiu oraz Jakubowi 
Szostakowskiemu, który w tym roku reprezentował Powiat Gryfiński na XI Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Jego opiekunem z ramienia dorosłych posłów był Pan 
Wojciech Długoborski.  
 
 

II. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXV – zał. nr 3) oraz 
kalendarium wydarzeń  międzysesyjnych  (zał. nr 4). 

 
Starosta Ewa De La Torre przywitała przedstawicieli samorządu gminnego Pana Jana 
Marande - Burmistrza Gminy Moryń oraz Pana Michała Lidwina - Wójta Gminy Widuchowa 
a także wszystkich obecnych na sesji. 
Pani Starosta omawiając kalendarium wydarzeń międzysesyjnych powiedziała o kilku 
wydarzeniach mających znaczenie dla funkcjonowania samorządu powiatowego a także 
przedstawiła Radnym Powiatu w Gryfinie informacje Zarządu Powiatu na temat przebiegu 
przekazania Szpitala Powiatowego nowemu dyrektorowi dr Jerzemu Gromowskiemu. 
Pani Starosta powiedziała, że 14 maja 2005 r. miała przyjemność wzięcia udziału  
w uroczystości wręczenia certyfikatu ISO Zachodniopomorskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu w Szczecinie. Dodała, że Starostwo otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego 
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materiały, które pokazują ścieżkę dochodzenia do tego certyfikatu i jest w trakcie 
opracowywania wstępnych wniosków do tego jak tą procedurę w urzędzie rozpocząć.  
Pani Starosta dodała, że Powiatowe Obchody Święta Policji odbędą się w Gryfinie w tej sali 
13 lipca b.r. natomiast Wojewódzkie Obchody Dnia Policji, które jednocześnie są 
Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Policji będą się odbywały w dniach od 22 do 24 lipca na 
Jasnych Błoniach w Szczecinie. W jednym z tych dni odbędą się prezentacje wszystkich 
powiatów województwa zachodniopomorskiego, również prezentacja Powiatu Gryfińskiego. 
Zwrócono się do wszystkich Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Gryfińskiego, instytucji  
i organizacji, że gdyby miały wolę wspólnej prezentacji w tak ogromnie uczęszczanym 
miejscu, jakim są Jasne Błonia w Szczecinie to serdecznie zaprasza do współpracy i do 
wspólnej prezentacji powiatowo – gminnej w trakcie tej ogólnopolskiej imprezy.  
17 maja komisja konkursowa dokonała wyboru nowego Dyrektora Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Gryfinie. Nowa Pani Dyrektor Jolanta Majewska obejmie swoje obowiązki 
od dnia 1 września 2005 r.  
17 maja obradowała Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego ZOZ – Szpital Powiatowy 
w Gryfinie. Nie przyjęła ona projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 
dla szpitala na rok 2005 bowiem uchwała ta przewidywała zadłużanie się szpitala w postępie 
1 000 000 złotych rocznie. W związku z tym Pani Dyrektor została poproszona już wcześniej 
o przygotowanie planu naprawczego tak, aby można go było wdrożyć. Program nie został 
przedstawiony, dlatego spotykając się kolejny raz w tym roku właśnie 17 maja wyznaczono 
Pani Dyrektor ostateczny termin na poprawienie przygotowanego wówczas 3 stronicowego 
programu naprawczego, który zawierał propozycje połączenia Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie ze Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach, obniżenie wynagrodzeń itd. Nie 
zgodzono się z taką propozycją naprawy szpitala. Rada Społeczna poprosiła, aby za tydzień 
od dnia 17 maja odbyło się kolejne jej posiedzenie, na którym taki program mógłby zostać 
przyjęty. Pani Starosta dodała, że od momentu, kiedy Rada Społeczna nie przyjęła uchwały 
ani programu naprawczego dla szpitala zdarzenia potoczyły się bardzo dynamicznie. 
Następnego dnia w godzinach popołudniowych Pani Dyrektor B. Turkiewicz odwiedziła 
Panią Starostę w Starostwie i powiedziała, że to sobie przemyślała, ale programu 
naprawczego nie napisała i nie napisze albowiem chciałaby zrezygnować z pracy. Pani 
Starosta poprosiła Panią Dyrektor, aby swoją wolę wyraziła na piśmie. Następnego dnia 
otrzymała taką rezygnację. Z całą powagą Zarząd przyjął to oświadczenie i nie usiłował Pani 
Dyrektor odwodzić od rezygnacji z pracy uznając, że jest to dorosła i dojrzała decyzja 
kierownika zakładu pracy. 19 maja Starosta otrzymała również informację, że 4 ordynatorów 
zrezygnowało z pracy w szpitalu a Pani Dyrektor zgodziła się na rozwiązanie z nimi 
kontraktu z dniem 18 czerwca b.r. Zarząd Powiatu miał się spotkać w kolejnym tygodniu  
z Radą Społeczną, ale ponieważ sytuacja zaczęła rozwijać się dynamicznie a miasto zostało 
zasypane informacjami jakoby Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie likwidacji szpitala,  
o czym nikt z Radnych ani z Zarządu nie wiedział (dowiedzieliśmy się o tym ze słupów 
ogłoszeniowych i z tablicy z napisem nekrologi) postanowiono w trybie ekstraordynaryjnym 
zwołać sesję nadzwyczajną, w której wszyscy Radni wzięli udział. W związku z powyższym 
20 maja Rada Powiatu na sesji nadzwyczajnej wyraziła swoje stanowisko w sprawie szpitala, 
zadała kłam wszystkim plotkom i pomówieniom, w których gąszczu się znalazła. Rada 
Powiatu podjęła uchwałę, która została wysłana do wszystkich urzędów miast i gmin na 
terenie powiatu do mediów i instytucji, aby wszyscy mieli jasność, że szpitala w Gryfinie nikt 
nie zamierza likwidować i że cała ta akcja to po prostu sabotaż i podrywanie autorytetu tego 
szpitala. Data 20 maja to data, w której Rada Powiatu wyjaśniła jasno i publicznie, że nikt 
szpitala w Gryfinie nie będzie likwidował. Następnie 24 maja zgodnie z planem odbyło się 
posiedzenie Rady Społecznej, gdzie dalej dyskutowano na temat pomysłów na 
restrukturyzację szpitala. Na to posiedzenie przybyły pielęgniarki natomiast nie przybyła Pani 
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Dyrektor, mimo że pozostawała w zatrudnieniu i nie przedstawiła usprawiedliwienia swojej 
nieobecności. Pani Starosta powiedziała, że następnego dnia tj. 25 maja przedstawiła sytuację 
szpitala mocno zaniepokojonym o jego przyszłość Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie. 
Wystąpiła na sesji, jak również została zaproszona przez  Pana Przewodniczącego ponownie 
na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie, aby poinformować o tym, że „gaszenie pożaru” w części 
głównej już się odbyło a w tej chwili trwa porządkowanie stanu rzeczy i szpital funkcjonuje 
normalnie.  
Pani Starosta powiedziała również, że Zarząd uczestniczył w każdym przedsięwzięciu 
promocyjnym realizowanym przez gminy Powiatu Gryfińskiego. Obecnie modne są imieniny 
miast realizowane w postaci jarmarków, dni danego miasta. Dnia 6 czerwca zgodnie z podjętą 
uchwałą w ramach delegacji i kompetencji przez urzędy wojewódzkie na inne szczeble 
samorządu terytorialnego powiat przyjął prowadzenie biura paszportowego. Do dzisiaj 
przyjęto ponad setkę wniosków paszportowych. Można powiedzieć, że biuro w ciągu 
miesiąca dobrze działa i urząd został przybliżony wszystkim zainteresowanym mieszkańcom 
Powiatu Gryfińskiego. Od dnia 8 czerwca bardzo mocno pracuje Regionalny Komitet 
Sterujący, w którym ma ona zaszczyt zasiadać. Nie ukrywa, że wszystkim samorządowcom  
a jest ich 12 w RKS zależy na wszystkich działaniach, które odbywają się na terenie gmin  
i powiatów. Pani Starosta dodała, że nie może powiedzieć na ile jej starania zakończą się 
sukcesem, ale stoczyła (wspierana przez kolegów) prawdziwy „bój” o pieniądze dla gmin 
Powiatu Gryfińskiego. W ciągu najbliższych dwóch tygodni Zarząd zapoznawszy się  
z rozstrzygnięciami RKS –u podejmie w tej sprawie decyzje.  
Starosta poprosiła o zwrócenie uwagi na to, że Zarząd ogłosił zgodnie z dyspozycjami, 
deklaracjami podjętymi na sesji nadzwyczajnej konkurs na przygotowanie programu 
restrukturyzacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie. W konkursie tym był zawarty 
warunek, że oferenci, którzy złożą oferty w tym konkursie muszą także przedstawić 
kandydata na dyrektora SPZOZ – Szpitala Powiatowego w Gryfinie, ponieważ jest to wymóg 
wynikający z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zainteresowanie szpitalem było wbrew 
pozorom bardzo duże, ponieważ 4 oferentów zainteresowało się złożeniem swoich ofert na 
przygotowanie programu jego naprawy. Z czterech oferentów 3 zdążyło o czasie złożyć swoje 
opracowania na piśmie. Były to opracowania kiludziesięcio stronicowe, bardzo profesjonalnie 
przygotowane mimo bardzo krótkiego czasu, jaki został dany tymże oferentom. Ostatecznie 
została powołana komisja opiniująca złożona z 20 osób w skład, której wchodziła Rada 
Społeczna, Zarząd Powiatu w Gryfinie, przedstawiciele Lekarzy i Pielęgniarek, 
przedstawiciele ZPOZ, N-ZOZ-ów, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Radni. 
Komisja opiniująca po wysłuchaniu oferentów w głosowaniu tajnym po rozmowie i po 
zadawaniu szczegółowych pytań wybrała dwóch oferentów. Tym samym następnego dnia od 
godz. 7.30 Zarząd debatował po wstępnej preselekcji nad dwiema ofertami, przy czym po 
kilku godzinnej dyskusji Zarząd przychylił się do opinii komisji opiniującej i zatwierdził 
wybór oferty firmy INTERMED Sp. Z.OO z siedzibą w Nowogardzie. Zarząd natychmiast 
zażądał od tej spółki, aby przedstawiła kandydaturę na dyrektora. Po wysłuchaniu osoby, 
która została  przedstawiona Zarząd podjął uchwałę o powołaniu nowego dyrektora szpitala  
z dniem 22 czerwca. To posiedzenie odbyło się tydzień przed objęciem obowiązków przez 
nowego dyrektora stąd też na posiedzenie Zarządu zaproszono Panią Barbarę Turkiewicz - 
urzędującego dyrektora. Pani B. Turkiewicz została powiadomiona, że w ciągu najbliższego 
tygodnia podjęte zostaną czynności zdawczo odbiorcze i została poproszona o przygotowanie 
dokumentów. Przedstawiono sobie byłego i przychodzącego dyrektora nawzajem.  
W związku z powyższym nowy dyrektor został zobowiązany do tego, aby  
w drodze przejmowania władzy w szpitalu rozmawiał z lekarzami na temat obsady kadrowej 
w związku z tym, że nastąpiły rezygnacje w różnym czasie. Pani Starosta powiedziała, że 
wydawało się, że wszystko będzie odbywało się w bardzo cywilizowany sposób gdyby nie to, 
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że ku jej ogromnemu zdumieniu i zaskoczeniu zaczęły dochodzić do Zarządu jak i Rady 
informacje,  których się nikt nie spodziewał. Pomiędzy dniem 20 maja, w którym Rada 
Powiatu jednoznacznie powiedziała, że szpital jest i wydawało się wszystkim, że urzędujący 
dyrektor odpowiedzialny i opłacany za utrzymanie ciągłości świadczeń medycznych zgodnie 
z kontraktem zachowuje się lojalnie w stosunku do swojego szpitala, oraz lojalnie w stosunku 
do organu prowadzącego, który powołał dyrektora i wskazał, kiedy może nastąpić jego 
odwołanie dowiedziano się, że Pani Dyrektor bez powiadomienia organu prowadzącego, 
podjęła następujące działania. Pani Starosta powiedziała: 
„Otóż wtedy, kiedy my pismami prosiliśmy Panią Dyrektor o przygotowanie inwentaryzacji,  
o informowaniu nas o tym jak funkcjonuje szpital Pani Dyrektor napisała do Dyrektora 
Narodowego Funduszu Zdrowia, że nie zamierza wykonywać obowiązków dyrektora szpitala, 
ponieważ informuje NFZ, że z dniem 18 czerwca nie ma obsady lekarskiej na oddziałach  
i pacjenci są odsyłani do innych szpitali, ponieważ zobowiązała ona ordynatorów do 
zabezpieczenia opieki medycznej nad pacjentami w innych szpitalach województwa 
zachodniopomorskiego. My prowadziliśmy proces zmiany dyrektora a dotychczasowy 
dyrektor prowadził proces likwidacji szpitala. Dlaczego mówię likwidacji, dlatego że 
dysponuje kopią dokumentów, w których Pani Dyrektor zawiadamia 1 czerwca (będąc 
urzędującym dyrektorem do 31 sierpnia teoretycznie), że nie zabezpiecza świadczeń 
medycznych w szpitalu, w Gryfinie tylko w innych szpitalach. W drugim piśmie Pani Dyrektor 
zawiadamia wszystkie stacje pogotowia ratunkowego o tym, że wstrzymuje się  
i zawiesza działalność szpitala. Następnie dowiedziawszy się, że o tym, że toczy się jakiś 
proces, na który nikt nie wyraził Pani Dyrektor zgody zażądaliśmy od niej informacji na temat 
tego, co się dzieje z pacjentami działającego szpitala, bo mamy wiadomości, że są odsyłani do 
innych szpitali. W związku z tym Pan Koordynator w naszym imieniu wysłał pytanie: jaka jest 
liczba przyjęć do funkcjonującego szpitala i jaka jest liczba odmów. Okazało się, że bez naszej 
zgody i wiedzy Pani Dyrektor i ordynatorzy przyjęli na oddział chirurgiczny w okresie od 5 
czerwca do 21 czerwca – 6 osób a odmówili przyjęcia 46 osobom. Na oddziale 
ginekologiczno-położniczym przyjęto 7 położnic odmówiono 1. Na oddziale chorób 
wewnętrznych przyjęto 32 osoby a odmówiono 45 osobom. Należy tutaj powiedzieć, że to jest 
informacja, którą dostaliśmy od Pani Dyrektor nie, dlatego że miała potrzebę 
poinformowania organu prowadzącego o tym, że ona ewakuuje do innych szpitali nasz 
szpital. Pani Dyrektor robi to w okresie, kiedy wie, kto jest Dyrektorem, kto przejmie od niej 
obowiązki i że jest podjęta uchwała o tym, że szpital ma dalej działać. Proszę Państwa ja nie 
boję się słowa sabotaż i nie boję się określenia, że to nie władze Powiatu Gryfińskiego chciały 
jego likwidacji tylko część personelu, która wpadła na pomył, że jak pójdzie inna drogą 
zawodową i rozpocznie ją w innym szpitalu  (chodzi o szpital w Pyrzycach) to szpital  
w Gryfinie ma być z tego powodu zamknięty na zasadzie pozostawienia po sobie spalonej 
ziemi, spalenia wszystkich mostów. Nikt nie wydawał zgody Pani Dyrektor na samowolne 
zamykanie szpitala i urządzanie tego typu sabotażu, dlatego będzie to przedmiotem jeszcze 
kolejnego badania. Zapewniam Państwa, że po tym jak się wczoraj dowiedziałam, że Pani 
Dyrektor zawiadomiła Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie o tym, że w związku z tym, że szpital 
nie będzie działał to nie należy  powoływać w nim obwodowej komisji wyborczej, bo w dniu 
wyborów szpitala już nie będzie myślę, że miarka się przebrała. Zażądałam od Urzędu Miasta 
i Gminy Gryfino dokumentów o tym informujących potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem. Nie wątpliwie zawsze uważałam, że każdego, kto zmienia swoje plany życiowe  
i odchodzi do innego zakładu pracy należy (dziękując mu za osiągnięcia) żegnać kwiatami 
laurkami i życzyć rozwoju dalszej drogi zawodowej oraz szczęścia osobistego. Nigdy się nie 
spodziewałam, że (kiedy tak dużo mówiono o szpitalu) tymi, którzy będą chcieli szpital 
zniszczyć to będą ci, którzy w tym szpitalu mieli przez wiele lat chleb.  
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Co zrobiliśmy – natychmiast podjęliśmy działania interwencyjne. Odbyłam rozmowę  
z szefem NFZ. Sytuacja była bardzo groźna, bo trudno nam było przewidzieć, że szpital 
również zawiadomił konsultantów wojewódzkich o tym, że zamykane są oddziały. Że tak 
naprawdę zamiast zajmować się przekazywaniem szpitala i jego funkcjonowaniem 
(zaznaczam, że do obowiązków Pani Dyrektor w dziedzinie zabezpieczenia świadczeń 
medycznych, nawet wtedy, kiedy złożyli wolę odejścia ordynatorzy i lekarze było podanie 
nawet w formie ogłoszeń prasowych, że poszukuje kadry w celu jej uzupełnienia i nikt jej  
z tego obowiązku nie zwolnił) wszystko, co się miało wydarzyć zmierzało do szczęśliwego, ale 
nie dla nas finału. Powstrzymaliśmy ten proces. Pani Dyrektor nie przekazała informacji 
nawet pracownikom szpitala, którzy byli zdezorientowani. Stąd też 17 czerwca musiałam 
spotykać się z pielęgniarkami, położnymi i tłumaczyć im to samo, co przekazaliśmy Pani 
Dyrektor na Zarządzie, aby przekazała pracownikom. Do ostatniej sekundy były 
zawiadamiane media, aby sfotografować puste łóżka. Odpowiadaliśmy ekipom telewizyjnym 
prasie, że to wszystko nieprawda, ale jak tylko „ugasiliśmy gdzieś pożar” natychmiast  
w innym miejscu znalazło się czterech „podpalaczy”, którzy chcieli go wzniecić. Pan 
Dyrektor objął swoje obowiązki 22 czerwca w środę a w poniedziałek rano o godz. 8.00 
została sprowadzona kontrola NFZ żeby sprawdzić realizację kontraktu. Zapewniam, że NFZ 
ma obowiązek wykonywania czynności kontrolnych, zastanawiające jest tylko, dlaczego stało 
się to w dwa dni po objęciu obowiązku przez nowego dyrektora wtedy, kiedy jeszcze 
pracowano tutaj dniem i nocą nad kompletowaniem obsady, robieniem grafików, 
zapewnianiem ciągłości świadczeń medycznych tak, aby nie można było zerwać kontraktu. 
Więc w poniedziałek, kiedy Pan Dyrektor przyszedł do ciężkiej pracy i był w trakcie 
przejmowania i zapoznawania się z dokumentacją to musiał porzucić te zadania, dlatego że 
był przedmiotem kontroli. Spuszczam „zasłonę miłosierdzia” na niektóre zachowania, ale 
krótko mówiąc dorośli ludzie odpowiadają za swoje czyny. Wystosowaliśmy pismo do Pana 
Dyrektora Makowskiego, ·w którym informujemy go, że o treści pism, które zostały 
samowolnie wysłane przez Panią Dyrektor, ani jako Zarząd ani Rada nie byliśmy 
informowani. W związku z tym było to działanie bez upoważnienia i nie rozumiemy, dlaczego 
Pani Dyrektor przyjęła na siebie misję likwidacji szpitala łącznie z tym, że krążyły tutaj 
opowieści na temat tego jak to po zabraniu kontraktu Szpitalowi Powiatowemu  
w Gryfinie „połknie” ten kontrakt w całości Szpital Powiatowy w Pyrzycach, z którym to Pani 
Dyrektor chciała połączyć tę placówkę w swoim programie naprawczym.” 
Pani Starosta dodała: 
„Na dzisiaj sytuacja jest następująca - informuję, że nowym Dyrektorem Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie od dnia 22 czerwca 2005 r. jest Pan Jerzy Gromowski – chirurg  
z drugim stopniem specjalizacji oraz człowiek, który ukończył studia podyplomowe  
w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Niewątpliwie okres kształtowania 
nowej obsady w tym szpitalu będzie procesem, który będzie wymagał cierpliwości. Mały 
szpital może się tylko obronić jakością usług. Nowy Dyrektor szpitala musi mieć trochę czasu 
na skompletowanie kadry medycznej. I to się będzie działo. W każdym razie będziemy 
Państwa bardzo prosili o to, aby szczególnie Radni zechcieli włączyć się w proces 
opiniowania i przygotowywania kierunków restrukturyzacji, bo to będzie nasza zbiorowa 
decyzja i ona wymaga zbiorowych konsultacji. Dziękuję Państwu za uwagę, którą skupiłam 
palącemu tematowi, ale uważam, że ta sprawa wzburzyła nam  wszystkim spokój a przede 
wszystkim odbiła się, (czego nigdy nikomu nie wybaczę - kto był sprawcą) na mieszkańcach 
Powiatu Gryfińskiego którzy, czuli się zagrożeni, że jako potencjalni pacjenci nie otrzymają 
należytej opieki medycznej. Dzisiaj już wiemy, że tak się nie stanie.”    
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III. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
55/XXV/2005 Radny R. Laska nawiązując do powyższej wypowiedzi Pani Starosty Radny 
zapytał czy Zarząd Powiatu podjął już jakieś kroki zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji 
od osób odpowiedzialnych za zaistniały stan rzeczy w Szpitalu  Powiatowym w Gryfinie.  
Zwrócił się również z pytaniem, w jaki sposób Zarząd Powiatu zamierza wzmóc kontrolę 
szpitala, aby w przyszłości nie dopuścić do podobnej sytuacji. 
 
 
56/XXV/2005 Radny A. Szelążek powiedział, że należy odwodnić drogę w m. Rosnowo. 
Radny dodał, że prawdopodobnie zostały, źle przeprowadzone prace remontowe na drodze 
krajowej na odcinku drogi między m. Chojna a m. Trzcińsko – Zdrój (skrzyżowanie z drogą 
powiatową). Radny poprosił o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w w/w 
sprawie.   
 
57/XXV/2005 Radna W. Kmieciak zapytała, czy jest prawdą, że w okresie przejmowania 
szpitala przez nowego dyrektora, ale jeszcze w momencie, kiedy dyrektorem szpitala była 
Pani B. Turkiewicz odmówiono przyjęcia porodu i opieki nad kobietą. 
 
 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  
Nr XXVIII/349/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r.  
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie w Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  (druk nr 2/XXV); 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/308/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  
Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r.  
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. 
Ryszarda Kuleszy w Chojnie (druk nr 3/XXV ); 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/309/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr 
XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie 
przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach (druk nr 4/XXV); 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/310/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
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VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia powiatu 
gryfińskiego do projektu stypendialnego Działania 2.2 ZPORR 
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 
finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz przyjęcia regulaminu 
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających 
uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 
prowadzonych przez powiat gryfiński (druk nr 5/XXV); 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/311/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia powiatu 
gryfińskiego do projektu stypendialnego Działania 2.2 ZPORR 
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 
finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz przyjęcia regulaminu 
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe 
zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 6/XXV); 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/312/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 

 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany 

planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 (druk nr 7/XXV). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/313/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu 
przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 8/XXV); 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/314/2005 została przyjęta większością głosów. 
(14 za, 3 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
 
 
 
 



 8

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę  
Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. (druk  
nr 9/XXV); 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/315/2005 została przyjęta większością głosów. 
(15 za, 2 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 10/XXV).  

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/316/2005 została przyjęta większością głosów. 
(15 za, 2 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 11/XXV).  

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/317/2005 została przyjęta większością głosów. 
(15 za, 2 wstrzymała się, 0 przeciw) 

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

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 12/XXV).  
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/318/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymały się, 0 przeciw) 
 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 13/XXV).  

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 16)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/319/2005 została przyjęta większością głosów. 
(16 za, 1 wstrzymało się, 0 przeciw) 

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

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 14/XXV).  
 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/320/2005 została przyjęta większością głosów  
(15 za, 1 wstrzymało się, 1 przeciw). 
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XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 15/XXV).  

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/321/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 
Przewodnicząca Lidia Pięta zarządziła 10 min. przerwy. 
 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 16/XXV).  

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/322/2005 została przyjęta większością głosów. 
(12 za, 4 wstrzymało się, 1 przeciw). 
 

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

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 17/XXV). 
 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/323/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu na wynajem NZOZ 
„ORTOS” w Szczecinie gabinetu stomatologicznego w budynku stanowiącym 
własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3 
(druk nr 18/XXV). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/324/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 

XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustanowienia znaku 
graficznego – logo powiatu gryfińskiego (druk nr 19/XXV). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/325/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 

XXII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 
20/XXV). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/326/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 
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XXIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany reprezentanta 
Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 21/XXV), 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/327/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(17 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 

XXIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2004 (druk nr 22/XXV). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/328/2005 została przyjęta większością głosów. 
(15 za, 2 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 

XXV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2004 (druk nr 23/XXV). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/329/2005 została przyjęta większością głosów. 
(11 za, 4 wstrzymało się, 2 przeciw). 
 

XXVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2004 SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie (druk nr 24/XXV). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/330/2005 została przyjęta większością głosów. 
(16 za, 1 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 

XXVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Nowym Czarnowie za rok 2004  (druk nr 
25/XXV). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.(zał. nr 5) 
W wyniku głosowania uchwała nr XXV/331/2005 została przyjęta większością głosów. 
(16 za, 1 wstrzymało się, 0 przeciw). 
 

XVIII    Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 

56/XXV/2005 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg R. Dziok odpowiedział, że przed 
remontem drogi krajowej była ona w momencie deszczu zalewana na całej swojej szerokości 
obecnie po remoncie na drodze tej zostały wykonane rowy odwadniające. Dyrektor dodał, że 
na pewno ten odcinek drogi wymaga jeszcze korekty, ale jego zdaniem sytuacja po 
przebudowie drogi poprawiła się zdecydowanie.  
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że zostanie napisany w tej sprawie wniosek 
do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad. 
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55/XXV/2005 Starosta E. De La Torre powiedziała, że odpowiedź pisemna na złożoną 
interpelacje będzie adekwatna do sytuacji, ponieważ cały czas trwają jeszcze czynności 
wyjaśniające tą sprawę.  
57/XXV/2005 Starosta E. De La Torre odpowiedziała, iż potwierdza fakt odesłania dnia  
17 czerwca b.r. pacjentki, która zgłosiła się do porodu mając skierowanie lekarza specjalisty 
ginekologa – położnika.  Pacjentka zgłosiła sie do Szpitala  w Gryfinie, który był otwarty, 
oddział działał a na nim były pielęgniarki, położne oraz osobiście Pani Ordynator  
M. Skowrońska – Tunia. Poinformowano tę położnicę, że nie może zostać na tym oddziale 
czynnego szpitala tylko zostanie przewieziona do szpitala w Szczecinie – Zdrojach. Pani 
odpowiedziała, że urodziła w Szpitalu w Gryfinie troje swoich dzieci i chciałaby urodzić 
swoje czwarte dziecko. Dowiedziała się wtedy od Pani dr M. Skowrońskiej – Tuni że takiej 
możliwości nie ma. Pani odmówiła przewiezienia do Szczecina - Zdrojów i została 
poproszona o złożenie oświadczenia na piśmie, że takiej zgody nie wyraziła. Pacjentka 
pojechała do domu i w domu urodziła dziecko. Tego samego dnia to dziecko wraz z położnicą 
zostało ponownie przywiezione karetką pogotowia na oddział i odpowiednio zaopatrzone. To 
był jeden z elementów demonstracji zaburzenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów, który 
został urządzony nie wiadomo, dla kogo i dlaczego. Pani Starosta dodała, iż uważa, że jest to 
naruszenie etyki lekarskiej. Informacja ta dotarła do niej dopiero 17 maja po południu na 
spotkaniu z pracownikami szpitala. Natychmiast rozpoczęło się postępowanie wyjaśniające  
w tej kwestii. Pan Koordynator Ochrony Zdrowia dotarł do tej położnicy i oświadczył jej, że 
jeżeli chciałaby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez lekarzy 
odmawiających pomocy medycznej w czynnym szpitalu to może to uczynić. Ta Pani 
odpowiedziała, że nie chce tego zrobić, ponieważ się boi, dlatego wobec braku zgody na 
złożenie wniosku złożyliśmy pismo do Pani Dyrektor z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji na 
piśmie. Pani Dyrektor takie wyjaśnienia złożyła. Z wyjaśnień tych wynika, że sytuacja nie 
była dramatyczna, natomiast Zarząd był tym oburzony i dlatego ta sprawa będzie jeszcze 
przedmiotem dalszego badania dokumentacji medycznej.  
 

XXVIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

58/XXV/2005 Radny H. Kaczmar zapytał, na jakim etapie są realizowane naprawy 
cząstkowe na drogach powiatowych po okresie zimowym, dlatego że przejazd przez 
miejscowości Stare Objezierze i Nowe Objezierze w chwili obecnej z powodu dziur jest 
praktycznie niemożliwy. Radny dodał, iż uważa, że tą drogę należałoby doraźnie 
poprawić.  
Radny H. Kaczmar zapytał czy w perspektywie czasu istnieje możliwość poprawy drogi 
łączącej m. Siekierki – Moryń – Osinów – Cedynię, ponieważ na tej drodze dawno nie 
były wykonywane żadne naprawy. Radny dodał, że jest to droga, po której  
w okresie letnim przemieszcza się wiele osób, natomiast jej stan jest taki, że nawet 
rowerem ciężko jest po niej przejechać.    
58/XXV/2005 Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg R. Dziok odpowiedział, że 
remonty cząstkowe są prowadzone na wszystkich bitumicznych drogach i te drogi,  
o których mówił Radny H. Kaczmar również zostaną nimi objęte. Jeśli chodzi o drogę 
Moryń – Stare Łysogórki  to zakres prac, jakie należałoby tam wykonać jest rzeczywiście 
bardzo duży, natomiast technologia, którą stosujemy, czyli remonty cząstkowe na taką 
drogę jak Moryń - Stare Łysogórki powoduje, że od 7 lat łatamy na niej dziury. Dyrektor 
dodał, że w tamtym roku składał wniosek na odnowę dróg, na którym umieścił m.in. 
właśnie tę drogę i kilka innych o podobnej nawierzchni. Budżet jednak wyszedł ponad 
5 000 000 złotych i trzeba było skorygować go do sumy około 3 000 000 złotych tak jak 
w roku poprzednim, czyli należało wyrzucić takie zadania, które generują duże środki 
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finansowe. Zakończenie remontu cząstkowego to jest tylko pewien etap. W tej chwili 
zakończymy etap cząstkowy a miesiącu sierpniu czy wrześniu zaczną się pojawiać 
pierwsze dziury i będzie to trwało do momentu, kiedy nie wejdziemy z właściwa odnową 
tych dróg. Jednak odnowa jednej drogi na odcinku 5 kilometrów pochłonęłaby cały 
budżet, który posiadamy na remonty cząstkowe na wszystkich drogach w 9 gminach. 
Droga Stare Objezierze również zostanie objęta remontem cząstkowym. 
 
59/XXV/2005 Radny M. Racinowski zapytał czy znane są już wstępne wyniki matur  
w Powiecie Gryfińskim.  
60/XXV/2005 Radny M. Racinowski zapytał czy znana jest na dzień dzisiejszy  
w przybliżeniu ilość wolnych i zajętych łóżek w Szpitalu Powiatowym  w Gryfinie. 
59/XXV/2005 Etatowy Członek Zarządu A. Nycz przedstawił wstępną analizę dot. 
tylko tych osób, które przystąpili do nowego egzaminu maturalnego w szkołach 
znajdujących się na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie: przystąpiły do matury 163 

osoby, zdało 135, nie zdało 28 tj. 83% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy 
nie zdali egzaminu maturalnego. 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie: przystąpiło do matury 166 
osób, zdało 138, nie zdało 28 tj. 84% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie 
zdali egzaminu maturalnego. 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie: przystąpiło do matury 89 osób, 
zdały 64, nie zdało 25 tj. 72% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie zdali 
egzaminu maturalnego. 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie: przystąpiły do matury 22 
osoby, zdało 8, nie zdało 14 tj. 37% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie 
zdali egzaminu maturalnego. 

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach: przystąpiły do matury 52 
osoby, zdało 27, nie zdało 25 tj. 52% tych, którzy zdali w stosunku do tych, którzy nie 
zdali egzaminu maturalnego. 

 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz powiedział, że te wyniki trzeba poddać głębokiej 
analizie, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest wskaźnik zdania matur w szkołach  
w Powiecie Gryfińskim w stosunku do szkół znajdujących się w podobnych 
miejscowościach tj. Goleniów, Stargard Szczeciński. Na dzień dzisiejszy z gazet 
szczecińskich można wyczytać, że w Liceach Ogólnokształcących w Szczecinie wskaźnik 
zdających jest duży, natomiast w Liceach Profilowanych wskaźnik ten jest zbliżony do 
naszego. W tej chwili Wydział Edukacji dokonuje analiz gdzie są słabe strony naszych 
szkół dot. to także analiz w zakresie zdawalności z przedmiotów podstawowych.  
Pan A. Nycz podał również wstępne dane rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 
 w Powiecie Gryfińskim. Wstępne, dlatego ponieważ pierwszy etap naboru, czyli 
wywieszenie wyników na tablicach informacyjnych nastąpi 30 czerwca b.r. Następnie 
uczeń, który zobaczy swoje nazwisko na tejże liście to do 4 lipca musi przyjść  
i potwierdzić, że chce zostać w tej szkole albo też powie, że wycofuje swoje dokumenty  
i przechodzi do innej szkoły. Ta wiedza będzie najbardziej zgłębiona podczas drugiego 
etapu naboru, który będzie trwał 5 lipca. Ponowne składanie dokumentów i dodatkowa 
rekrutacja będzie w dniu 6 lipca a 7 lipca nastąpi ogłoszenie wyników. Pełną wiedzę dot. 
naboru uczniów do szkół w Powiecie Gryfińskim będziemy posiadać pod koniec sierpnia. 
Etatowy Członek Zarządu A. Nycz poprosił, aby dane, które poda potraktować jako coś 
bardzo wstępnego, dlatego że uczniowie składali dokumenty czasami do 3 różnych szkół. 



 13

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie: – planowany nabór - 254 
osoby, chęć zgłosiło 150 osób, co stanowi 59 %. 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - planowany nabór 192 osoby, 
chęć zgłosiło 126 osób, co stanowi 66 %. 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie -  planowany nabór 288 osób, 
chęć zgłosiło 276 osób, co stanowi 96 %. 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie -  planowany nabór 320 osób, 
chęć zgłosiło 231 osób, co stanowi 72 %. 

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach -  planowany nabór 160 osób, 
chęć zgłosiło 90 osób, co stanowi 56 %. 

Tak przedstawia się sytuacja w poszczególnych placówkach. Zakładany plan całości 
przyjęć do szkół w Powiecie Gryfińskim wynosi 1214 osób. W chwili obecnej przyjęto 
873 osoby, co stanowi 72 %. Dokładna informacja na powyższy temat zostanie Państwu 
przekazana pod koniec sierpnia b.r.  
 

 60/XXV/2005 Starosta Gryfiński – E. De La Torre odpowiedziała, że obecnie w szpitalu 
na poszczególnych oddziałach przebywa następująca liczba pacjentów: 
– na Oddziale Internistycznym 30 osób,  
– na OIOM-ie 1 osoba – ponieważ była to osoba poparzona to została ona przewieziona 

na specjalistyczny oddział poopażeniowy w szpitalu w Gryficach (szpital wojewódzki),  
– na Oddziale Chirurgicznym 6 osób,  
– na Oddziale Ginekologicznym 2 osoby w tym odbyły się dwa porody.  
Pani Starosta dodała, że jest to mniej więcej połowa wykorzystanych łóżek. Nigdy 
wykorzystanie łóżek w szpitalu w Gryfinie nie było 100%. Porównując do statystyk, które 
dostarczyła Pani Dyrektor na poprzednim posiedzeniu Rady Społecznej wynika, że na 
OIOM-ie średniorocznie wykorzystywane było 1 łóżko na 5 tam się znajdujących. Na  
Ginekologii i Chirurgii również wykorzystanie łóżek oscylowało w granicach 50-60%. 
„Interna” natomiast była zawsze oblegana. Pani Starosta poinformowała, że odbudowanie 
zaufania do szpitala, do którego zaufanie niszczono przez ostatni miesiąc niestety będzie 
jakiś czas trwało. Natomiast szpital jest i wszystkie oddziały w nim pracują.  

 
XXX. Zakończenie posiedzenia. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Lidia Pięta zamknęła sesję. 
 
 
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Powiatu 
                      Lidia Pięta 
 
Protokołowała:  
Agnieszka Małyszko 
 
 


