
   PROTOKÓŁ NR XXIX/2005 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 30 listopada 2005 roku 

 
 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta o godzinie 12.00 otworzyła sesję  

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

w posiedzeniu uczestniczy 20 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.  

 

I. Sprawy regulaminowe: 

Na protokolantów Przewodnicząca Rady Powiatu zaproponowała Dominikę Konopnicką  

i Agnieszkę Małyszko. Propozycję radni przyjęli jednogłośnie. Radni jednogłośnie przyjęli 

protokoły z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.09.2005r., 27.10.2005r. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała o zmianie kolejności w porządku obrad (stanowiącym 

załącznik nr 2) i w pierwszej kolejności zostanie przegłosowany druk nr 24 z porządku obrad. 

W związku z tym przesunięciu ulega numeracja kolejnych punktów w porządku obrad. 

 

II. Wręczenie listów gratulacyjnych Starosty Gryfińskiego 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre w obecności multimedalistki olimpijskiej Pani Renaty 

Chilewskiej oraz Przewodniczącej Stowarzyszenia „Most” Pani Krystyny Knop wręczyła 

puchary wszystkim uczestnikom za wytrwałość w podnoszeniu kondycji fizycznej zasadami 

fair play oraz listy gratulacyjne za zajęcie w rozgrywkach piłki nożnej: 

• I miejsce – Dom Dziecka w Binowie, 

• II miejsca – Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.  

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wręczyła listy gratulacyjne laureatom konkursu  

dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Niepełnosprawni są wśród nas”: 

• I miejsce za pracę pt. „Jak co dzień… kartka z pamiętnika” - Arturowi Czyżyńskiemu, 

• II miejsce za pracę pt. „Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych”  

– Marcie Maciejuk,  
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• III miejsce za pracę pt. „Niepełnosprawni są wśród nas – kartki z pamiętnika”  

- Elżbiecie Jesionek.  

 

Wszyscy laureaci są uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

Opiekunem prac był Pan Artur Cembik – Wicedyrektor ZSP nr 2 w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre wręczyła listy gratulacyjne laureatom konkursów:  

na najlepszą witrynę internetową pn. „Moja szkoła” i Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego "Akcja Animacja": 

• Maja Szwiec – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Chojnie. Zajęła II miejsce w konkursie wojewódzkim na najlepszą witrynę 

internetową pn. „Moja szkoła”. Adres internetowy strony stworzonej przez Maję: 

www.zp2chojna.republika.pl  

• Krystyna Zabłocka - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Chojnie. Została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Akcja 

Animacja", organizowanym przez telewizję Cartoon Network.  

 

Opiekunką obu prac była Dorota Dobak – Hadrzyńska – nauczycielka informatyki w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, a także poetka, autorka sztuk 

teatralnych, hymnów szkolnych i tekstów piosenek.  

 

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.  

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.  

 

O godz. 12.40 na posiedzenie przyszedł Radny Stanisław Szymoniak. 
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IV. Wnioski i interpelacje radnych: 

Interpelacje: 

Nr 74/XXIX/2005 Radny M. Racinowski zapytał, jakie kroki zamierza podjąć Zarząd 

Powiatu wobec osób winnych uchybień w konsekwencji, których Powiat Gryfiński będzie 

musiał zapłacić 800.000 zł za nielegalny wyrąb drzew. 

 

Nr 75/XXIX/2005 Radny J. Podleśny zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o podanie  

do publicznej wiadomości informacji obwieszczającej opóźnienie w terminie relokacji Domu 

Dziecka w Binowie do Chojny. Zdaniem radnego podanie takiej informacji spowoduje,  

iż dotychczasowi sponsorzy, którzy pomagali Domowi Dziecka będą nadal to czynić.  

 

Nr 76/XXIX/2005 Radny J. Podleśny zapytał, w jakim stadium realizacji znajduje się 

sprawa przegłosowanej na sesji Rady Powiatu uchwały w sprawie rozszerzenia  

w Powiatowym Szpitalu Przychodni Sportowo-Lekarskiej. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia przez Radę 

Powiatu w Gryfinie stanowiska odnośnie kontraktowania usług medycznych 

przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Szczecinie na rok 2006 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 24/XXIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

O godz. 12.40 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta ogłosiła 10 minut 

przerwy.  

 

Starosta Gryfiński E. De La Torre i Radny B. Paulski opuścili obrady sesji Rady Powiatu. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji 

pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 

„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 

ponadgminnym w Moryniu”(druk nr 2/XXIX). 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (16 za; 1 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 

(druk nr 3/XXIX).  

 

Radny H. Kaczmar zapytał, czy Zarząd Powiatu uwzględnił zapisy osłonowe  

dla pracowników DPS w Moryniu przy podpisaniu umowy w sprawie zlecenia organizacji 

pozarządowej prowadzenia zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński wyjaśnił, iż w treści podpisanej umowy jest zapis 

mówiący o tym, że umowy nie mogą być bez zgody Zarządu Powiatu zmieniane w okresie 

trzech lat, co stanowi zabezpieczenie, na które początkowo podmiot, który wygrał konkurs nie 

chciał się zgodzić. Zmiany kadrowe w okresie trzech lat nie mogą odbywać się bez 

konsultacji z Zarządem Powiatu.  

 

Radny H. Kaczmar zacytował pkt. 3 „w okresie trzech lat od podpisania w/w umowy 

zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania zleceniodawcy o każdym przypadku...” 

Radny stwierdził, iż zapis mówi o informowaniu a nie konsultacji i pracownicy  

są zaniepokojeni zaistniałą sytuacją. 

 

Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński uzupełnił, iż nie będzie to tylko przyjęcie informacji  

ze strony Zarządu lecz zakłada się także próby negocjowania proponowanych zmian. Innych 

zobowiązań podmiot wygrany nie był w stanie przyjąć. 

 

Dyrektor PCPR w Gryfinie U. Kwietniewska-Łacny uzupełniła wypowiedź o informację  

z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października br. w sprawie domów 

pomocy społecznej, iż istnieje zapis mówiący o wskaźniku zatrudnienia na jednego 

mieszkańca nie mniejszym niż 0,5. W DPS w Moryniu na dzień dzisiejszy wskaźnik 

zatrudnienia wynosi  0,503. 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (16 za; 1 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Radny K. Ziętek opuścił obrady sesji Rady Powiatu. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie na okres 5 lat w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 

236/1 o pow. 208 m2, 235/1 o pow. 152m2, 133 o pow. 12,707m2, 210 o pow. 195 

m2, 232/1 o pow. 1.062 m2, położonej w obrębie 3, miasta Moryń, 

stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (15 za; 1 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 5/XXIX), 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy  

ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk  

nr 6/XXIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy  

ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk  

nr 7/XXIX); 

 

Na posiedzenie wrócił Radny K. Ziętek. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) 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 wyrażenia zgody  

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych 

stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/XXIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

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

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004 r. pomiędzy 

Powiatem Gryfińskim, a Gminą Mieszkowice (druk nr 9/XXIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) 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 wyrażenia zgody  

na przekazanie na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny, nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 332 o pow. 0,2438 ha, położonej w obrębie 3 

miasta Cedynia, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  

nr 10/XXIX); 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

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

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatową Zarząd Dróg  

w Gryfinie (druk nr 11/XXIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) 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 zmiany uchwały  

nr XXV/311/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. (druk 

nr 12/XXIX); 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) 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 zasad i trybu 

przyznawania stypendium Starosty Gryfińskiego dla uczniów szkół 

Ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Gryfiński (druk nr 13/XXIX); 

 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz zgłosił autopoprawkę Zarządu Powiatu do Regulaminu 

stanowiącego załącznik w/w uchwały: Wprowadzić § 5 a §§ 5 i 6 zmienić numerację na §§ 6  

i 7 w następującym brzmieniu: „W uzasadnionych przypadkach ilość stypendiów może zostać 

zwiększona w ramach zaplanowanych środków finansowych na ten cel w roku 2005, 

zmniejszając odpowiednio wysokość przyznawanego stypendium. Zmniejszenie nie może być 

większe niż 50 % wysokości stypendium o którym mowa w § 6 ust. 2.” 

 

Radny J. Podleśny zaproponował wyrzucić § 3 pkt. 2. 
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O godz. 13.30 na posiedzenie przyszli Starosta Gryfiński E. De La Torre i Radny R. Laska. 

Natomiast Radna A. Zielińska opuściła obrady sesji Rady Powiatu. 

 

O godz. 12.30 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta ogłosiła 10 minut 

przerw w celu przedyskutowania zaproponowanych zmian.  

 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz po konsultacji zaproponował pozostanie przy pierwszej 

propozycji autopoprawki. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 14/XXIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 15/XXIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 16/XXIX). 

 

Na posiedzenie wróciła Radna A. Zielińska. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 17/XXIX). 

 

Starosta Gryfiński E. De La Torre opuściła obrady sesji Rady Powiatu. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 18/XXIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 19/XXIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 20/XXIX). 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (17 za; 1 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 21/XXIX). 
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Radny H. Kaczmar zapytał, czy wiadomo na jakie cele zostanie przeznaczona kwota 

249.763 zł , która zwiększa rezerwę ogólną. 

 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz odpowiedział, iż Rada Powiatu będzie informowana  

o przeznaczeniu tejże kwoty co do złotówki, a już dziś wiadomo, że z pewnością w jakimś 

stopniu zasili ona znajdujące się w najcięższej sytuacji placówki oświatowe i pomocy 

społecznej. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (16 za; 2 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XXVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający 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 22/XXIX).  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XXVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 (druk nr 23/XXIX).  

 

Na posiedzenie wróciła Starosta Gryfiński E. De La Torre. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 5) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XXVIII. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za 2004 r. 

1. Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie, 

2. Starosty Gryfińskiego, 
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3. Wojewody Zachodniopomorskiego, 

4. Urzędu Skarbowego.  

Przewodnicząca przypomniała, iż informacja na temat oświadczeń majątkowych za 2004 r. 

znajduje się w materiałach sesyjnych każdego z Radnych. 

 

XXIX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

Odpowiedź na interpelację Nr 74/XXIX/2005  

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz wyjaśnił, iż kilka miesięcy temu do p. Starosty wpłynęły 

pisemne prośby od jednego z Radnych Gminy Chojna odnośnie dokonania wizytacji  

w obecności dyrektora PZD w Gryfinie R. Dzioka, kierownika odcinka Z. Skryckiego  

i Radnych Powiatowych z terenu Chojny w miejscu, w którym chore drzewo zagraża 

bezpieczeństwu mieszkańców. Po wizycie ustalono, iż należy rozpocząć procedurę wycięcia 

jednego z drzew (były dwa drzewa jeden duży, dorodny dąb i chory jesion). Pan dyrektor  

R. Dziok skierował w tym celu swojego pracownika, który miał wskazać, które z tych drzew 

powinno być wycięte. Zlecenie zostało przedstawione PUK w Chojna i miało być zgodne  

z procedurą. Procedura jest taka, że pracownik wskazuje, które drzewo ma być wycięte  

a zleceniobiorca powinien mieć mapkę z zaznaczonym do wycięcia drzewem. Sprawa jest  

w trakcie rozpatrywania, zatem nie ma określenia kto jest ostatecznie winnym. Stało się tak, 

że w obecności wszystkich zainteresowanych wycięto zdrowe drzewo - dąb i nie wycięto tego 

chorego drzewa – jesionu. To oczywiście niesie za sobą określone konsekwencje. Burmistrz 

Chojny, mając taki obowiązek, wszczął postępowanie administracyjne. Po jego zakończeniu 

Burmistrz Chojny wydał orzeczenie będące na korzyść Chojny, od którego powiat napisał 

odwołanie i procedura trwa dalej. Zatem nie ma jeszcze ostatecznego orzeczenia  

co do stopnia winy PZD w Gryfinie i PUK w Chojnie.  

Druga sprawa dotyczy lipy, którą według PZD należało wyciąć, gdyż zagrażała 

bezpieczeństwu. Pan Burmistrz uznał, iż w tym przypadku procedury nie zostały zachowane  

i jest to nielegalne wycięcie drzew. W tej sprawie również nie ma orzeczenia. Nie zostały  

w chwili obecnej wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec ani pracownika PZD  

w Gryfinie – co leży w kompetencji pana dyrektora Dzioka, ani również Zarząd Powiatu nie 

rozpatrywał stopnia ewentualnej winy pana dyrektora Dzioka. To stanie się przedmiotem 

analizy po uzyskaniu ostatecznego orzeczenia, a jakie ono będzie trudno powiedzieć, choć 

podobnie jak Państwo, Zarząd Powiatu z niepokojem obserwuje cały przebieg zdarzenia. 

Sytuacja nie jest komfortowa, a konsekwencje tego, gdyby były niekorzystne, mogą być 

bardzo dotkliwe dla budżetu PZD w Gryfinie. 
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Odpowiedź na interpelację Nr 75/XXIX/2005  

Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński odpowiedział, iż zostanie zamieszczona w prasie 

informacja odnośnie tego, że nie doszło do skutku zamierzenie szybkiego przeniesienia Domu 

Dziecka w Binowie do Chojny ze względu na trudności finansowe.  

 

Starosta Gryfiński E. De La Torre uzupełniła, że Dom Dziecka stanowią dzieci  

i wychowawcy a nie budynek. Dwa lata temu podczas rozmów o relokacji Domu Dziecka  

został wyznaczony cenzur czasowy – do końca 2006 roku. W związku z tym Zarząd Powiatu 

uznał, że powiedzenie wcześniej o takich zamiarach i przedyskutowanie tego wszystkiego 

co sie z tym wiąże jest słuszne, żeby nie było żadnych zaskoczeń tego typu decyzją. 

Dokumentacja została wykonana i poszukiwane są sposoby na pozyskanie pieniędzy 

zewnętrznych na to przedsięwzięcie, m.in. były złożone wnioski do Kontraktu 

Wojewódzkiego, gdzie tylko jeden z trzech uzyskał uznanie i dotację.  

 

Odpowiedź na interpelację Nr 76/XXIX/2005  

Starosta Gryfiński E. De La Torre odpowiedziała, że była  poradnia prowadzona przez pana 

doktora Kornela funkcjonowała dobrze, jednak z niewyjaśnionych przyczyn w tym roku, panu 

Kornelowi odebrano prawo świadczenia usług, gdyż podjął pracę w szpitalu. NFZ wykazał 

się ogromną czujnością, gdyż do tej pory nigdy nie pozbawiano innych lekarzy prawa  

do wykonywania zawodu, ale w tym przypadku stało się inaczej. Otóż ta poradnia spełnia 

wszystkie warunki do tego, aby nadal być poradnią badającą sportowców. Stosowny wniosek 

został złożony do NFZ i do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi co do przyjęcia tej oferty  

i przyznania kontraktu. Starosta wyjaśniła, iż nie jest to kwestia jakiegoś zaniechania  

czy zapomnienia o problemie, wręcz przeciwnie stosowne wnioski zostały złożone. 

 

XXX.       Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Protokół sporządziła 
 
 

Dominika Konopnicka 
 Przewodnicząca Rady Powiatu  
 w Gryfinie 

 Lidia Pięta 


