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   PROTOKÓŁ NR XXXV/2006 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 12 kwietnia 2006 roku 

 
 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta o godzinie 14.00 otworzyła sesję  

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

rozpoczęcia posiedzenia uczestniczy 19 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 większością głosów 

przyjęli protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2006 r. Porządek 

obrad (stanowiący załącznik nr 2) został przyjęty jednogłośnie.  

 

II. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXV); 

 

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

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

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że w związku z zagrożeniem ptasią 

grypą i rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie dotyczącym 

ustanowienia strefy zapowietrzonej związanej z miejscowością Piasek w dniu 12 kwietnia 

minął okres 21 dni. Na dzień 12 kwietnia w powiecie gryfińskim nie ma już obszarów 

zapowietrzonych. Razem z wiosną pojawiło się zagrożenie powodziowe. Sytuacja na bieżąco 

jest monitorowana i istnieje współpraca w tym zakresie z wójtami i burmistrzami z terenu 

powiatu. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że stany alarmowe występują. Jednak wszystko jest pod 

kontrolą i wszystkie służby są przygotowane do działania. W ciągu najbliższych dwóch dni  

w Gryfinie będą przekroczone nieznacznie wskazania a stan alarmowy będzie przekroczony  

o 6 cm i będzie wynosił 576 cm. W dniu 7 kwietnia odbył się zorganizowany strajk zbiorowy 
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lekarzy i pielęgniarek na terenie Polski, w powiecie gryfińskim miały miejsce tylko działania 

solidaryzujące, lekarze NZOZ na dwie godziny przerwali rejestrowanie chorych, pozostałe 

placówki w tym SPZOZ działały normalnie. Zatem na terenie powiatu nie wystąpiły żadne 

negatywne zjawiska związane z brakiem opieki nad mieszkańcami powiatu gryfińskiego  

w zakresie świadczeń opieki medycznej. Starosta Gryfiński zaapelowała do radnych,  

aby zechcieli się przyłączyć do rozpowszechniania informacji o konkursach i naborze  

na stanowiska urzędnicze ogłoszonych zgodnie z ustawą z sierpnia 2005 r., potrzebni  

są specjaliści w zakresie ochrony środowiska, architektury i budownictwa, zarządzania 

nieruchomościami powiatowymi i skarbu państwa. Starosta Gryfiński zwróciła uwagę  

na masowe wyjazdy wykwalifikowanej kadry zagranicę i trudnej sytuacji jaka może nastąpić 

w przypadku nie tworzenia przez przedsiębiorców nowych miejsc pracy. 36 nauczycieli 

zgłosiło wolę przejścia na emeryturę w roku 2007. W przypadku tak dużej liczby zaistniałby 

problem z pozyskaniem kadry na ich miejsce jak i znalezieniem w budżecie powiatu środków 

w wysokości około 400 000 zł na odprawy bez pochodnych. Ciekawa inicjatywa została 

zgłoszona pod adresem władz powiatu gryfińskiego – odbyło się spotkanie z p. Dariuszem 

Trzcińskim pracownikiem PKP i pasjonatem wskrzeszenia idei funkcjonowania na terenie 

powiatu gryfińskiego kolei drezynowych. Chodzi o nieużywane zamknięte przez PKP,  

ale istniejące fizycznie linie kolejowe na trasie Gryfino-Pyrzyce-Siekierki. Dwie gminy 

Moryń i Cedynia podejmowały już próbę reanimowania kolei drezynowych na swoim terenie. 

Idea jest ze wszechmiar  godna poparcia, nie chodzi o to, aby powiat finansował 

funkcjonowanie kolei wąskotorowych czy drezynowych na tym terenie, ale powiat jako 

jednostka samorządu terytorialnego jest jedynym podmiotem, który nieodpłatnie może 

przejąć na majątek powiatu tę sieć nieruchomość wraz z trakcją, która jest pełna z brakiem 

około 2 km, od spółki skarbu państwa PKP. Prywatni przewoźnicy oraz pasjonaci  

są zainteresowani uruchomieniem tras w celach turystycznych i transportowych. Powiat  

w ramach współdziałania z gminami i zaspakajania potrzeb w zakresie transportu zbiorowego 

mieszkańców powiatu mógłby wejść w inicjatywę partnerstwa publiczno-prywatnego tak,  

aby to prywatny podmiot był inwestorem w tej sprawie. Taka inicjatywa zwiększyłaby 

atrakcyjność powiatu gryfińskiego. Starosta Gryfiński zwróciła uwagę radnych na materiały 

poglądowe, w których znajdują się stanowiska wypracowane na ostatnim walnym 

zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich adresowane do władz rządowych. Wypracowane 

stanowiska w zakresie wzmocnienia pozycji ustrojowej samorządu powiatowego  

w Rzeczpospolitej, finansowania dróg powiatowych, mechanizmu wdrażania funduszy 

strukturalnych, w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów 
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rolnych do zalesienia, w sprawie warunków funkcjonowania i zadań powiatowych urzędów 

pracy, w sprawie zasad finansowania domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo 

-wychowawczych, w sprawie propozycji zasad rozdziału funduszu leśnego, w sprawie 

propozycji zmiany organu podatkowego w odniesieniu do podatku leśnego, w sprawie 

niedofinansowania zadań związanych z nadzorem nad lasami, w sprawie udziału 

powiatowego samorządu terytorialnego w realizacji integrującej platformy elektronicznej,  

w sprawie niedofinansowania zadań z zakresu geodezji realizowanych przez powiaty,  

w sprawie konsekwencji dla powiatu z tytułu obciążenia starostów zadaniami prowadzenia 

obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dotyczy to południa kraju,  

w sprawie konieczności uregulowania kwestii uposażenia majątkowego samorządów 

powiatowych, w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego uzyskanych  

w wyniku przekształcania wieczystego użytkowania nieruchomości skarbu państwa w prawo 

własności, w sprawie konieczności rekompensowania utraconych przez powiaty dochodów  

z tytułu zmniejszenia opłaty za wydawanie kart pojazdu, w sprawie kształtowania zmian  

w zasadach finansowania samorządów powiatowych, w sprawie prowadzenia audytu 

wewnętrznego przez jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie konieczności 

uzupełnienia środków finansowych dla powiatów z tytułu poniesienia zwiększonych kosztów 

na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe naprawy cząstkowe, w sprawie funkcjonowania 

administracji nadzoru budowlanego dot. tworzenia Okręgowych Inspektoratów Nadzoru 

Budowlanego, które miałaby obejmować od 2 do 3 powiatów co powodowałoby znaczne 

wydłużenie drogi petentów, stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie niespójności 

prawa budowlanego, stanowisko w sprawie zabezpieczenia środków na przeciwdziałanie 

zagrożenia pandemii ptasiej grypy, w sprawie uporządkowania stanu prawnego z zakresu 

zarządzania kryzysowego, stanowisko w sprawie zmian dot. regulacji prawnych na zadania  

z zakresu komunikacji i transportu, w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 

konieczności wsparcia szkolnictwa zawodowego, stanowisko w sprawie obciążenia 

samorządów kolejnymi zadaniami z zakresu oświaty bez zabezpieczenia środków 

finansowych na ich realizację. W materiałach znajduje się prośba Zarządu Powiatu o to,  

aby wszyscy radni zechcieli się podzielić swoimi refleksjami, pomysłami dot. punktu, który 

będzie omawiany na sesji dot. wskazania sposobu dokończenia dzieła pod nazwą likwidacja 

SPZZOZ w okresie likwidacji, czyli w ciągu najbliższych 5 lat. 
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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.  

 

III. Wnioski i interpelacje radnych: 

Interpelacje: 

Nr 112/XXXV/2006 Radny M. Racinowski zapytał, czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy 

dokonywano audytów w jednostkach organizacyjnych powiatów i jakie były ich wyniki. Czy 

stwierdzone uchybienia trafiają na obrady Zarządu Powiatu? Czy istnieje termin usuwania 

ewentualnych uchybień? Czy przeprowadzane są rekontrole? 

 

Nr 113XXXV/2006 Radny M. Racinowski zapytał, czy prawdziwa jest informacja  

o regulacjach płacowych przeprowadzonych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie. 

 

Nr 114/XXXV/2006 Radna W. Kmieciak zapytała, na jakim etapie są działania związane  

z powiększeniem bazy lokalowej dla ZOL-u w Gryfinie i kiedy pustostan zacznie działać  

na normalnych warunkach. Czy pani Dyrektor ZOL podjęła odpowiednie kroki w tej sprawie? 

 

IV. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie w 2005 roku (druk nr 2/XXXV).  

 

Radna A. Zielińska zapytała, czy p. Komendant wypracował jakiś tryb w sprawie 

podnoszonej w zeszłym roku, w której rolnik, któremu podpalono pole, otrzymałby formę 

poświadczenia o niewinności. Pożarów na nieużytkach i gruntach rolnych jest bardzo dużo  

a uchwycenie sprawców niemal niemożliwe. Odpowiedzialność za spalenie ponosi rolnik, 

który może utracić prawo do dofinansowania bezpośredniego z funduszy unijnych.  

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Wojciech Tessar 

odpowiedział, że gospodarzem terenu jest burmistrz, wójt, prezydent, którzy zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych muszą podjąć stosowne uchwały 

dotyczące możliwości wypalania traw na swoich terenach. W przedstawionej sytuacji jest 

bardzo ciężko złapać winowajcę na gorącym uczynku i go ukarać. Straż po wezwaniu przez 

rolnika na akcję gaszenia może wydać zaświadczenie o wezwaniu. Jest to stosowane  
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na prośbę zakładów ubezpieczeniowych, lecz sprawca nie jest ustalany przez straż pożarną 

tylko okoliczności zdarzenia bada policja. 

 

Radny B. Paulski opuściła salę obrad. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu 

Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 

3/XXXV).  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 4) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

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

 

Radny B. Paulski wrócił na salę obrad. 

 

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

na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 4/XXXV).  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 4) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została 

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

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk 

nr 5/XXXV).  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 4) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała podjęta została 

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

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie 

(druk nr 6/XXXV).  
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Starosta Gryfiński Ewa De La Torre zgłosiła autopoprawkę Zarządu Powiatu  

w następującym brzmieniu: 

§ 3 
1. „Majątek Zespołu, jego składniki materialne i niematerialne stają się z dniem 

zakończenia likwidacji majątkiem Powiatu Gryfińskiego, 
2. W toku czynności likwidacyjnych likwidator w szczególności dokona przejęcia 

składników materialnych i niematerialnych od likwidowanego Zespołu, przeprowadzi 
windykację należności i ureguluje zobowiązania w ramach posiadanych środków, 
zbędzie ruchomości, oraz rozliczy zobowiązania i należności,  

3. Rada Powiatu wyraża wolę przystąpienia do procesu uregulowania zobowiązań, które  
z mocy prawa staną się zobowiązaniami budżetu powiatu po likwidacji Zespołu,  
po uprzednim przedłożeniu Radzie Powiatu wykazu zobowiązań przez likwidatora oraz 
źródeł ich pokrycia z budżetu przez Zarząd Powiatu.  

 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego”.  

 

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre przytoczyła rozstrzygnięcie nadzorcze wydane przez 

Wojewodę Małopolskiego dotyczące traktowania uchwał w sprawie utworzenia, 

przekształcania lub likwidacji jednostek organizacyjnych jako akty prawa miejscowego. Brak 

reguły jak i nieprawidłowe określenie reguły wskazującej sposób i termin wejścia aktu prawa 

miejscowego może skutkować nieważnością uchwały. Zatem w paragrafie 9 został 

umieszczony stosowny zapis.  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska poszczególnych komisji 

(zał. nr 4) i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

większością głosów (17 za; 2 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

IX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Odpowiedź na interpelację Nr 112/XXXV/2006 

Starosta Gryfiński E. De La Torre odpowiedziała, że w latach 2004-2005 prowadzone były 

badania audytowe zgodnie z wykazem zadań audytowych, które zlecił Zarząd Powiatu. 

Procedura jest taka, że po przeprowadzeniu audytu i sporządzeniu protokołu kierownicy 

jednostek audytowanych muszą do niego złożyć swoje wyjaśnienia. Następnie po udzieleniu 

odpowiedzi przez kierowników audyt ten jest przedmiotem oceny szefów pionów 
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odpowiedzialnych za te zadania. Zalecenia zostały sformułowane przez audytorów i był czas 

na udzielenie odpowiedzi i będzie czas oceny czy zostały te wszystkie zalecenia 

zrealizowane. Będzie również czas na rekontrole, ponieważ w tej chwili audytorzy skończyli 

badanie 5 % wydatków i wszystkie protokoły w tej materii zostały wczoraj przekazane 

Staroście Gryfińskiemu. Następnie będą oceniane sprawozdania na Zarządzie dotyczy  

to także obowiązków ustawowych w dziedzinie badania 5% wydatków budżetowych. 

Oceniany też będzie stan realizacji wszystkich zaleceń, które były wskazane, część z nich już 

została wprowadzona na tę okoliczność jest zestaw dokumentów. Jeżeli to budzi 

zainteresowanie to na kolejną sesję zostanie przygotowana informacja na temat wszystkich 

zadań audytowych, które były realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Audyty dzieją się 

ustawicznie i wszystkie jednostki były objęte audytem. Kwestie, które wynikają podczas 

kontroli jako zalecenia poaudytowe omawiane są na tzw. Dużym Kolegium Starosty a także 

wymieniane są tam doświadczenia kierowników jednostek. 

 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz dodał, że audyty w jego pionie odbyły się w Wydziale 

Komunikacji i Transportu, w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie, wskazujące obszary 

zagrożeń. Wyniki audytu omawiane były z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji  

i Transportu, który częściowo się nie zgadzał z uwagami audytora. Na piśmie zostało 

wystosowane zalecenia zapoznania się z wynikami audytu przez nowego Naczelnika 

Wydziału Komunikacji i Transportu. Po przeprowadzonym audycie w PZD dyrektor  

tej jednostki składał wyjaśnienia odnośnie audytu, który jest do zapoznania się przez Państwa. 

Różne inne audyty w mniejszym zakresie również miały miejsce i odbyły się zgodnie  

z planem audytu, który przedstawiony jest Zarządowi. 

 

Odpowiedź na interpelację Nr 113/XXXV/2006 

Starosta Gryfiński E. De La Torre odpowiedziała, że Zarząd Powiatu i Starosta Gryfiński 

zajmują się regulacją płac dyrektorów jednostek, dalej do ich kompetencji zgodnie  

z przyznanym zakresem obowiązków należy kwestia regulacji płacowych w stosunku  

do pracowników, którzy im podlegają ponieważ w zakresie prawa pracy zakładem pracy jest 

jednostka i w tej konkretnej jednostce PZD jest dyrektor, któremu nie regulowano w ostatnim 

okresie płacy. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Ryszard Dziok odpowiedział,  

że w bieżącym roku została przeprowadzona regulacja płacowa a ostania miała miejsce  
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w 2003 r., a w 2005 r. Fundusz Płac był niewykorzystany i obecny plan przy obecnej regulacji 

też powinien dać oszczędności w tym funduszu. Zaplanowany fundusz nie zostanie 

przekroczony.  

 

Etatowy Członek Zarządu A. Nycz dodał, że wyraził negatywną opinię w kwestii regulacji 

płacy Dyrektorowi PZD w Gryfinie w związku z toczącym się postępowaniem. Staosta 

Gryfiński przychyliła się do opinii i w związku z tym p. Dyrektor PZD takiej gratyfikacji nie 

otrzymał. 

 

Odpowiedź na interpelację Nr 114/XXXV/2006 

Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że zgodnie z dyspozycją Rady 

Powiatu została przeprowadzona inwentaryzacja całego obiektu, w którym funkcjonują  

4 różne podmioty: ZOL, pomieszczenie po byłym OIOM-ie, pomieszczenia szpitala  

i 3 mieszkania prywatne. W celu wypracowania jakiegoś rozwiązania mającego na celu 

ustalenia jednego zarządcy został przygotowany wniosek przez Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami z pełną inwentaryzacją kto, co użytkuje, jakie są pomieszczenia, jaki jest 

szacunek całości i na najbliższym Zarządzie będzie rozważane w jaki sposób ten budynek 

zagospodarować. Jednym z pomysłów jest przekazanie w całości na potrzeby ZOL-u.  

O ustaleniach Zarządu zostaną Państwo poinformowani, gdyż każde rozstrzygnięcie będzie 

wymagało zgody Rady Powiatu.  

 

X. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta przypomniała Radnym o obowiązku 

składani oświadczeń majątkowych.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziętek odczytał Wniosek Zespołu 

Kontrolnego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie nielegalnej wycinki drzew 

(wniosek stanowi załącznik nr 5). 

 

Radny Bolesław Paulski odczytał zdanie odrębne do wniosków pokontrolnych Zespołu 

powołanego do zbadania zachowania procedur w zakresie wycinki drzew przez PZD (wniosek 

stanowi załącznik nr 6). 
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Radny Jan Podleśny podziękował PCPR, Policji za dobrą współpracę, która po 8 latach 

doszła do skutku w sprawie odbioru dzieci w sytuacji zagrożonej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Lidia Pięta złożyła wszystkim zebranym 

życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych. 

 

 

Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Protokół sporządziła 
 
 

Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu  
 w Gryfinie 

 Lidia Pięta 
 

 


