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Protokół Nr XXVII/2005 

z odbytej sesji Rady Powiatu w Gryfinie 
w dniu 28 września 2005r. 

W dniu 28 września 2005r. Starosta Gryfiński – Ewa De La Torre wraz z Dyrektorem 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie – Jerzym Gromowskim oraz zaproszonymi gośćmi 
dokonała uroczystego oddania do użytku windy oraz sprzętu i aparatury medycznej  
w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.  W uroczystości wzięli udział twórcy projektu i osoby 
odpowiedzialne za rozbudowę szpitala, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu gryfińskiego, 
radni gminy Gryfino i powiatu gryfińskiego, kierownicy zakładów opieki zdrowotnej z terenu 
powiatu gryfińskiego, pracownicy Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz Wicewojewoda 
Zachodniopomorski – Jan Sylwestrzak i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie. Po krótkim przemówieniu Starosty Gryfińskiego – Ewy De La Torre, w którym 
opowiedziała o realizacji projektu oraz zapewniła o dalszym funkcjonowaniu szpitala  
w niezmienionym zakresie, Ksiądz Dziekan – Bronisław Kozłowski poświęcił rozbudowaną 
placówkę oraz nową aparaturę medyczną. Następnie Starosta Gryfiński wraz z Dyrektorem 
Szpitala Powiatowego oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino przecięli wstęgę i tym 
samym symbolicznie zaakcentowali oddanie do użytku windy oraz sprzętu medycznego. 

 XXVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 września 2005 roku w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i trwała od godz. 14.45  
do godz. 16.30.  

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 
 

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  XXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
17sierpnia 2005 r. 
 

Wręczenie nagród i dyplomów za wybitne osiągnięcia sportowcom z terenu powiatu 
gryfińskiego. 

Starosta Gryfiński – Ewa De La Torre wręczyła listy gratulacyjne i upominki firmowe 
sportowcom, którzy w tym roku osiągnęli ogólnopolskie sukcesy: Wojciechowi Strelczukowi 
za udany start w Mistrzostwach Świata Lekkoatletów Weteranów w San Sebastian  
w Hiszpanii, Kazimierzowi Mendakowi za zajęcie I miejsca w turnieju Polish Golfers 
Championschip Binowo 2005 w grupie handicapowej oraz zdobycia awansu do amatorskich 
Mistrzostw Świata w Turcji oraz Agnieszce Kowalczyk za udany start na XI Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Poznaniu. Gratulacje odebrał także Pan Tadeusz Majer z Bani  
za zajęci III miejsca w VI edycji konkursu na szczeblu wojewódzkim na „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. 
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II. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  
i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXVII – zał. nr 3) oraz 
kalendarium wydarzeń  międzysesyjnych  (zał. nr 4). 

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre omawiając kalendarium wydarzeń międzysesyjnych 
przedstawiła kilka wydarzeniach mających znaczenie dla funkcjonowania samorządu 
powiatowego. Pani Starosta powiedziała, że ostatni miesiąc był czasem, kiedy Zarząd  
był bardzo zaabsorbowany sytuacją Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Od dnia 22 czerwca 
br. kiedy stanowisko dyrektora szpitala objął Pan Jerzy Gromowski wydarzyło się w szpitalu 
kilka niepokojących rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Starosta dodała, że szpital  
ze wszystkimi trudnościami się uporał i dodała, że wszelkie plotki dot. tego, że Szpital  
w Gryfinie nie będzie istniał są nieprawdziwe. Szpital istniał, istnieje  
i będzie istniał a także będzie rozszerzał swoją ofertę, czego większość z obecnych osób  
na sesji była dzisiaj świadkami, jeśli chodzi o sprzęt diagnostyczny. Starosta poinformowała, 
że został skutecznie złożony program restrukturyzacji zadłużenia Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie. Interwencja nastąpiła w odpowiednim momencie, ponieważ po zredukowaniu 
zadłużenia z tytułu wypłaty „203” oraz zobowiązań publiczno – prawnych, uzyskaniu 
pożyczki, która w części - jeśli szpital będzie dobrze realizował tenże program - zostanie 
umorzona w 50 %. Wojewoda zatwierdził program restrukturyzacji, który na dzień dzisiejszy 
już trwa i staje się faktem. Szpital skutecznie odbudowuje obsadę kadrową. Kwalifikacje 
personelu medycznego, lekarzy są nieco lepsze od ich poprzedników, co też powinno cieszyć, 
jeśli chodzi o poziom świadczonych usług. Starosta poinformowała, że Zarząd odbył 
spotkania z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia Markiem Makowskim oraz 
Konsultantem ds. Ginekologii i Położnictwa. Spotkanie to zakończyło się wyjaśnieniem wielu 
rzeczy. Starosta dodała, iż uważa, że kontroli i bezpieczeństwa nigdy dosyć  w związku z tym 
złożyła jako Starosta Gryfiński wniosek o dodatkową kontrolę Wojewódzkiej Stacji Sanepidu  
w Szczecinie, aby wszyscy jako organ prowadzący mieli pewność, że w szpitalu nic złego  
się nie dzieje. Protokół pokontrolny, który zaczyna się od zdania: „Bieżący stan porządkowo 
– sanitarny nie budzi zastrzeżeń...”jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Starosta 
poinformowała, że od sierpnia obowiązują nowe zasady naboru kadr do samorządów 
wszystkich szczebli i organów administracji państwowej. Dla starostwa jako urzędu nie jest  
to niczym nowym, dlatego że procedura konkursowa jest w nim prowadzona już od stycznia 
2003 r. Starosta poinformowała, że w wyniku postępowania konkursowego, do którego każdy 
spełniający kwalifikacje może przystąpić a zainteresowanie jest spore, wybrano dwóch 
nowych Naczelników: Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pana Przemysława 
Szajewskiego a także Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pana Rafała 
Wołosiaka.  
Pani Starosta dodała, że chciałaby korzystając z obecności radnych i gości powiedzieć,  
że  dożynki powiatowe są świętem, które należy propagować i podziękowała za to,  
że ta impreza odbyła się przy udziale samorządu gminnego i powiatowego. Gościem 
tegorocznych dożynek była gmina Moryń. Impreza trwała do późnych godzin nocnych i udała 
się wyśmienicie. Starosta korzystając z obecności na sesji wójtów i burmistrzów gmin 
powiatu podziękowała za zaproszenia, których adresatem był powiat gryfiński. Starosta 
poinformowała, że w dniu dzisiejszym została podpisana i sfinalizowana umowa na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej pomiędzy Powiem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, które  
to zgromadzenie przejęło zadanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Dom 
ten był już kiedyś prowadzony przez siostry tego zgromadzenia potem na fali przemian został 
przekazany administracji rządowej a następnie w 1999 r. organem prowadzącym dla tejże 
jednostki stał się samorząd powiatowy. Dzisiaj przedstawicielki Zgromadzenia podpisały 
porozumienie a na kolejnej sesji będą przyjmowane uchwały, które będą konsekwencją tego 
porozumienia, i będą dotyczyły użytkowania mienia. Podmiot, który dotuje, czyli samorząd 
powiatowy pełni funkcje organu kontrolującego wydatki i stoi na straży finansów 
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publicznych także wtedy, kiedy jednostki pozarządowe i pozasamorządowe realizują tego 
typu zadania. Tak się będzie działo również w tym wypadku. Jednocześnie Starosta 
poinformowała,  
że Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, który także miał być przedmiotem 
prowadzenia przez organizację pozarządową jeszcze na razie przez taką organizację  
nie będzie prowadzony, ponieważ organizacja, która wygrała konkurs po przeanalizowaniu 
całości zagadnienia ze względu na to, że jest tam bardzo niskie albo prawie zerowe 
współfinansowanie pobytu przez pacjentów po dokonaniu audytu finansowego stwierdziła,  
że jeszcze dzisiaj nie jest w stanie podjąć się tego zadania, mimo wcześniej składanych 
deklaracji. W związku z powyższym organizacja ta złożyła rezygnację z przejęcia tego 
zadania. Pani Starosta Ewa De La Torre powiedziała, że w związku z tym, że na jednej  
z komisji były postawione pytania, co do tego czy są terminowo realizowane przelewy  
na konto Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” Państwa Drabików w Gardnie  
to zgodnie z wolą Radnych zostały im przekazane zestawienie dat i kwot, jakie były 
przelewane dla tego Domu Dziecka. W zestawieniu tym widać, że przekroczeń terminów  
nie ma. Starosta poinformowała również, że w Starostwie Powiatowym w Gryfinie jako 
jednostce powiatu zostało przeprowadzonych kilka przetargów, które zostały rozstrzygnięte  
w 2005 r. Były to przetargi na dostarczenie materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie, który został wygrany przez firmę „B&S” ze Szczecina. Przetarg na dostarczanie 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń dla starostwa wygrała spółka 
cywilna „ADARA” z Gryfina. Został ogłoszony i przeprowadzony przetarg nieograniczony  
na zamieszczanie ogłoszeń pasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach i tygodnikach województwa 
zachodniopomorskiego oaz w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Przetarg nieograniczony 
w tych trzech kategoriach wygrał: Głos Szczeciński, Nowe 7 Dni Gryfina i Gazeta Wyborcza. 
Ogłoszony został również przetarg na ubezpieczenie majątku trwałego i odpowiedzialności 
cywilnej Powiatu Gryfińskiego, który wygrał PZU S.A.- Inspektorat w Gryfinie. Natomiast 
przetarg nieograniczony na dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
został wygrany przez Spółkę Cywilną „L-TORO” ze Szczecina. W najbliższym czasie 
przewidywane są postępowania przetargowe na realizację następujących zadań: wykonywanie 
stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych i na terenach zewnętrznych 
starostwa powiatowego w trybie przetargu nieograniczonego, dostawę sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawę oraz montaż regałów przesuwanych  
do archiwum zakładowego  w trybie przetargu nieograniczonego oraz świadczenie usług 
prawnych. Starosta poinformowała również, że Zarząd zlecił wykonanie audytu mającego  
na celu zmniejszenie kosztów połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych i telefonii 
komórkowej, ponieważ w związku z konkurencją na rynku pojawiły się nowe oferty i taryfy. 
Po przeprowadzonym audycie okazało się, że istnieje możliwość zaoszczędzenia 30 000 
złotych rocznie na usługach telefonicznych. Starosta Gryfiński Ewa De La Torre 
poinformowała również, że w najbliższym czasie zostanie oddana kolejna inwestycja, którą 
jest „Droga Wełtyń – Gajki przejście przez m. Bartkowo”. Jest to pierwszy etap inwestycji - 
przedsięwzięcie drogowe, które ma połączyć Wełtyń z droga wojewódzką na Banie. 
Inwestycja jest współfinansowana z funduszy Europejskich tj. ZPORR. Minęło 60 lat odkąd 
mieszkańcy Bartkowa zaczęli czekać na tę drogę. Oczekiwania, aby droga była budowana  
dla kombajnów przez wieś nie były możliwe do spełnienia i nie dlatego, że ktoś  
coś źle zaprojektował tylko, dlatego że normy Unii Europejskiej mówią, że jeżeli buduje  
się drogę, która przechodzi przez miejscowość koniecznym jest wybudowanie ciągów 
pieszych. Sprawdzono ponad wszelką wątpliwość, że nikt z mieszkańców Bartkowa nie jest 
właścicielem kombajnu. Jeżeli samorząd powiatowy inwestujący pieniądze publiczne  
przy udziale pieniędzy z Unii Europejskiej miał wybierać czy budować drogę, na którą powiat 
nie dostałby pieniędzy, – czyli drogę bez ciągów pieszych we wsi - tylko dlatego żeby raz  
do roku podczas akcji żniwnej przejechał tam jeden czy dwa kombajny, a wybudować drogę 
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po 60 latach, która będzie służyła mieszkańcom przez cały rok to zdaniem Starosty wybór  
był prosty.  
Starosta powiedziała również, że bardzo wiele kontrowersji wprowadziły nowe przepisy 
prawa budowlanego. Informacja na ten temat została przekazana Radnym w materiałach 
poglądowych, ponieważ nawarstwiło się w związku z tym wiele niedomówień. Nowe 
przepisy budowlane mówią o tym, że jeżeli ktoś chce zalegalizować nielegalną budowę  
czy też obiekt, który użytkuje a nie zgłosił np. sposobu jego użytkowania to musi ponieść  
tzw. opłaty legalizacyjne. Opłaty legalizacyjne naliczane są przez Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgodnie z taryfami. Taryfikator jest taki jak w mandatach 
– za określone wykroczenie określona kwota. Kwoty te są drakońskie.  Dzisiaj jest już taka 
refleksja, ponieważ prawo to działa od niedawna, że ustawodawca przesadził, ponieważ 
intencją tych przepisów było to, aby nie opłacało się popełniać samowoli budowlanej  
tzn. żeby opłaty legalizacyjne były wyższe niż nakłady poniesione na wybudowanie danego 
obiektu, który był samowolą budowlaną. Starosta przypomniała, że ustawodawca  
tak usytuował Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który na szczeblu powiatowym 
nazywa się powiatowy a na szczeblu wojewódzkim nazywa się wojewódzki, aby zintegrować 
ten nadzór budowlany finansowo i budżetowo jako jednostkę państwa z powiatem. Rodzi  
to wiele nieporozumień, ponieważ nikt nie chce zrozumieć, że powiat jako inwestor, 
starostwo jako inwestor jest petentem u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
gdzie tak jak dzisiejszą windę zgłasza do odbioru. Obiekt otrzymuje decyzję zezwalającą  
na rozpoczęcie działalności, a jeżeli popełni błąd to Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego może ukarać inwestora w tym starostę. Przykładem tego może być Szczecin  
i Pan Prezydenta, który został ukarany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
mimo że Szczecin jest miastem na prawach powiatu. Skargi na Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego rozpatruje nie Starosta i nie Rada Powiatu a Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. Inspektorzy Nadzoru Budowlanego są pracownikami służby 
cywilnej, a zatem są powoływani w ramach służby cywilnej i są pracownikami państwowymi. 
To musi być osoba, która z punku widzenia finansów publicznych odpowiada za rozliczenie  
tych finansów.  
 

III. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
72/XXVII/2005 Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że dotarły do niego informacje, o tym 
że istnienie jednostki Straży Pożarnej w Chojnie jest zagrożone. Ma zostać zabrany etat  
a obowiązki ma przejąć Ochotnicza Straż Pożarna. Radny dodał, że głosuje nad uchwałą  
dot. dofinansowania do remontów pomieszczeń Powiatowej Straży Pożarnej, ale dodał,  
że Powiatowa Straż Pożarna ma za zadanie obejmować swoim zasięgiem cały powiat.  
73/XXVII/2005 Radny Andrzej Szelążek powiedział, że wiele osób zwracało się do niego, 
aby Starostwo Powiatowe na swoich stronach internetowych umieściło zasady i wzory 
wniosków składanych do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Teraz akurat jest okres składania wniosków, ale nie są one dostępne w internecie.  
W związku z tym Radny poprosił, aby takie wzory wniosków zostały umieszczone  
na stronach internetowych Starostwa i w ten sposób były dostępne dla tych, którzy tych 
wniosków potrzebują. 
 
Przewodnicząca Powiatu Lidia Pięta ogłosiła 10 min. przerwy. 
 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie (druk nr 2/XXVII). 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Lidia Pięta poprosiła Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej Bronisława Tessara o krótkie wprowadzenie do tej uchwały  
i jednocześnie o odpowiedź na interpelację złożoną przez Radnego Krzysztofa Ziętka. 
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72/XXVII/2005 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Bronisław Tessar 
odpowiadając na pytanie Radnego K. Ziętka zaznaczył, że chciałby przypomnieć kilka 
faktów. Ponad 2 lata temu z inicjatywy Pani Starosty i Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie ze wszystkimi burmistrzami wójtami 
południa powiatu. Spotkanie to było poświęcone posterunkowi pożarniczemu  
i dofinansowaniu remontu pomieszczeń, które zostały uzyskane od Marszałka Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego Pana Józefa Falińskiego. Spotkanie się odbyło, byli 
wszyscy zainteresowani jak również prawie cały Zarząd Powiatu. Tylko Gmina Cedynia 
odpowiedziała na apel, który był podniesiony przez Panią Starostę Ewę De La Torre  
i Komendanta Powiatowego. Była to kwota około 7 000 złotych, która została skonsumowana 
poprzez Komendę Powiatową PSP na środki łączności w punkcie alarmowym. Komendant 
dodał, że właścicielem tych pomieszczeń, o których wspomniał Radny Ziętek, nie jest powiat, 
gmina ani on sam. Komendant dodał, że jeżeli nie jest właścicielem pomieszczenia, w którym 
stoi samochód ratownictwa drogowego to nie może łożyć on żadnych środków na jego 
remont. Obiekt ten spełnia swoje zadania. Samochód ratownictwa drogowego został 
przekazany jak również został uruchomiony punkt alarmowy posterunku pożarniczego  
w Chojnie. W jakich warunkach ten punkt działa nie jest ważne, natomiast ważne jest to,  
że działa i niesie pomoc ludziom potrzebującym na drogach w tym rejonie. Czas dojazdu 
samochodu do miejsca wypadku został zmniejszony do 15 min.  
Radny Krzysztof Ziętek zapytał czy to prawda, że etaty w Chojnie mają zostać zmniejszone. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Bronisław Tessar odpowiedział,  
że nie wie gdzie Radny taką informację usłyszał i zaproponował, aby Radny zapytał  
o tę kwestię u źródła. Komendant dodał, że on decyduje o tym gdzie i ile etatów ma powstać 
lub zostać zlikwidowanych. Posterunek w Chojnie jak na razie działa i zasilany jest przez 
Ochotniczą Straż Pożarną.  
Radny Andrzej Szelążek zapytał czy jest prawdą, że planuje się zakup nowego samochodu 
bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Bronisław Tessar odpowiedział,  
że to są decyzje samorządu gminnego. Komendant nie interweniuje w takich sprawach. 
Komendant dodał, że jeden samochód został rozbity w czasie interwencji i słyszał on,  
że Chojna planuje zakup takiego samochodu z dotacją od Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o czas, w jakim miałby ten samochód zostać 
zakupiony to nie jest mu on znany. 
Radny Krzysztof Ziętek  poprosił jeszcze raz, aby Komendant odpowiedział czy zostaną 
zachowane etaty w jednostce Straży Pożarnej w Chojnie. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Bronisław Tessar odpowiedział,  
że nie będzie ukrywał tego że Państwowa Straż Pożarna przeszła na 48 godzinny tydzień 
pracy. Od nowego roku Straż Pożarna przejdzie na 40 godzinny tydzień pracy. W związku  
z powyższym brakuje w kraju 2500 etatów. Nie wiadomo czy nowy rząd te etaty zapewni,  
a są trudności w utrzymaniu gotowości bojowej Państwowej Straży Pożarnej. Komendant 
dodał, że na dzień dzisiejszy ma on 6 ludzi do obsadzenia, natomiast w Chojnie na razie  
nic nie będzie się działo i zapewnił że będzie się starał żeby tak zostało. Te etaty, które  
są w Chojnie to na razie będą. Natomiast, co przyniesie nowy rok i czy Straż Pożarna dostanie 
etaty czy nie to się okaże. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/352/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę  
Nr XXI/269/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 r.  
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają  
z upływem roku 2004 (druk nr 3/XXVII).  

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/353/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 4/XXVII). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/354/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu  
i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej  
na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Chojnie (druk nr 5/XXVII). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/355/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu  
i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej  
na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie 
(druk nr 6/XXVII). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/356/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(20 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 
Salę obrad sesji Rady Powiatu opuściła Radna Gabriela Kotowicz. 
 
 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 7/XXVII). 

 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/357/2005 została przyjęta większością głosów 
(17 za, 2 wstrzymało się, 0 przeciw) 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie (druk  
nr 8/XXVII). 

 
Radny Maciej Racinowski zapytał czy jest potrzebna do podjęcia tej uchwały opinia 
ościennych powiatów i czy uchwała jest podejmowana za zgodą i wiedzą Burmistrza Gminy 
Chojna Pana Adama Zarzyckiego. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że uchwała jest podejmowana  
na wniosek Burmistrza Chojny. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że działka w sensie geodezyjnym,  
na której znajduje się Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie jest własnością gminy Chojna, 
natomiast kategoria tego placu zaliczanego do infrastruktury drogowej jest zarządzana przez 
Powiatowy Zarząd Dróg. Na wniosek Burmistrza Gminy Chojna samorząd powiatowy  
z samorządem gminnym porządkuje ten stan prawny. Właściciel i zarządca będzie w jednej 
osobie – Miasto i Gmina Chojna. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/358/2005 została przyjęta jednogłośnie. 
(19 za, 0 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych  
i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na  
2006 r. (druk nr 9/XXVII); 

 
Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do załącznika w/w uchwały „Wydatki bieżące  
na realizację zadań zleconych gminom” powiedział, że przez okres 3 ostatnich lat naprawa 
cząstkowa ulic i chodników nie jest realizowana przy podpisywaniu porozumień z gminami. 
W związku z powyższym Radny zapytał czy Zarząd Powiatu przy formułowaniu nowego 
budżetu nie powróciłby do realizowania zadań, jak to miało miejsce w I kadencji samorządu 
powiatowego gdzie naprawy cząstkowe chodników i ulic były wykonywane w ramach 
podpisywanych porozumień.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiadając na to pytanie poprosił o zwrócenie 
uwagi na to, że są to priorytety wyznaczane do budżetu i to są zadania, które Zarząd uważa  
za główne. Jednym z tych zadań, które będzie kontynuowane jest również budowa chodników 
poprzez sumę pieniędzy nie mniejszą niż przekazaną na ten cel w roku bieżącym tylko 
musiałoby zostać to ujęte w budżecie na 2006 rok. 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że podział na wydatki bieżące 
obejmujące utrzymanie czystości ulic, zieleni i zimowe utrzymanie dróg to tak naprawdę  
porozumienia zawierane przez powiat z gminami wtedy, kiedy gmina chce zawrzeć takie 
porozumienie i ono dotyczy usług. Natomiast w punkcie III załącznika do w/w uchwały  
są umieszczone „Wydatki na podstawie porozumień z gminami” gdzie umieszczona jest 
„odnowa nawierzchni i budowa chodników”. Te wydatki z zasady mają charakter majątkowy, 
ponieważ są to pieniądze wyłożone w pewną infrastrukturę. Starosta dodała,  
że jeżeli tylko będzie taka wola panów wójtów i burmistrzów, bo nie wszyscy przyjmują tego 
typu zadania to oczywiście powiat będzie mógł kształtować te stosunki, jeśli chodzi  
o utrzymanie dróg i chodników w obrębie miast w taki sposób, w jaki samorządy będą tego 
chciały.  
Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do powyższych wypowiedzi powiedział, że rozumie 
że Rada Powiatu nie będzie już w trakcie roku podejmowała uchwał dot. remontów  
czy budowy chodników tylko w projekcie budżetu na 2006 r. będzie podana kwota, która 
będzie dawała gwarancję na podpisywanie porozumień na wykonanie remontów wspólnie  
z danymi gminami. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że budżet jest w trakcie projektowania. 
Te zadania, o których mówił Pan Kaczmar są jednymi z zadań budżetu. Różnica będzie 
polegała na tym, że w tym roku środki przekazywane na te zadania były z budżetu powiatu  
a budżecie na 2006 r., który wszyscy dostaną do zatwierdzenia kwota ta będzie 
zaproponowana w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5)  
i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/359/2005 została przyjęta większością głosów 
(17 za, 2 wstrzymało się, 0 przeciw) 
 

XII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 

73/XXVII/2005 Starosta E. De La Torre odpowiedziała, że zasady składania wniosków  
do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są zamieszczone  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ponieważ jest to treść 
uchwały Rady Powiatu wraz z załącznikiem z dnia 29 września 2004 r. Pani Starosta dodała 
natomiast, że Radny A. Szelążek ma rację, co do tego, że umieszczenie na stronach 
internetowych wzorów wniosków składanych do PFOŚ i GW ułatwiłoby szybsze złożenie 
wniosków osobom zainteresowanym, dlatego jutro na stronach internetowych starostwa 
znajdą się wzory wniosków składanych do w/w funduszu. 
 

XIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Bronisław Tessar powiedział,  
że chciałby w imieniu własnym i całej załogi Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej podziękować Pani Staroście całemu Zarządowi Powiatu i wszystkim Radnym  
za poparcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rozbudowę Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Komendant dodał, że jeżeli inwestycja 
dojdzie do skutku to już w dniu dzisiejszym zaprasza wszystkich na otwarcie. 
Radna Wanda Kmieciak odnosząc się do budżetu na 2006 r. powiedziała, że również 
chciałaby bardzo podziękować za to, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym ma „światełko w tunelu” do dalszej działalności. Jednym  
z priorytetów do budżetu na 2006 r. jest wykupienie budynku na prowadzenie tego zadania. 
 

XIV. Zakończenie posiedzenia. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Lidia Pięta zamknęła XXVII 
sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
 
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Powiatu 

                      Lidia Pięta 

 

Protokołowała:  

Agnieszka Małyszko 

 


