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PROTOKÓŁ NR XI/2007 
z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 25 września 2007 r. 
 

XI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się  25 września 2007 r. w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych  4 i trwała  od godz. 14.00 do godz. 15.00. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  
i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. (lista obecności radnych – zał. nr 1).  
W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (lista obecności gości – zał. nr 2). 
 
I. Sprawy regulaminowe: 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał radnych i zaproszonych gości.  
Na protokolantów  zaproponował  Dominikę Konopnicką i Magdalenę Kłobut. Propozycję radni 
przyjęli jednogłośnie. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad - zał. nr 3,   
który został przyjęty jednogłośnie.  
 
Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł, więc liczba radnych wynosi 17 (16+1=17). 
 
Protokół z X sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2007 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
II. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonanie uchwał Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XI). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 
obejmuje okres od 21 sierpnia do 10 września br. Dodał, że Zarząd Powiatu w związku  
z realizacją uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 
do kwoty 19.000.000 zł jest przededniu podpisania umowy z wykonawcą NORDEA Bank Polski 
S.A. z Gdyni. W wyniku uruchomienia kredytu powiat będzie w stanie uregulować sytuację 
finansową oraz spłacić zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie i SPZOZ Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu na bieżąco przekłada 
Radnym informacje z przebiegu trwających negocjacji z wierzycielami w/w jednostek opieki 
zdrowotnej. Kredyt konsolidacyjny, który umożliwia podjęcie rzeczywistych negocjacji  
z wierzycielami pozwoli powiatowi na znaczące oszczędności wynikające z różnicy wysokości 
odsetek, jakie poniesie wyniku pozyskanego kredytu konsolidacyjnego (5,7%), a jakie ponosił  
w związku z naliczanymi karnymi odsetkami (11%). Wojciech Konarski dodał, że uruchomienie 
kredytu konsolidacyjnego pozwoli powiatowi dotrzymać już zawartych porozumień,  
co przekłada się w rezultacie na zmniejszenie zadłużenia na poziomie prawie 1.500.000 zł. Do 
dnia 30 września br. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zobowiązał się do wypłacenia 
wszystkim pracownikom zaległych „13” pensji. Starosta dodał, że 27 września upływa termin 
składania ofert na przetarg dot. m.in. wyłonienia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej bądź 
podmiotu na wydzierżawienie na okres 20 lat zorganizowanego zespołu składników 
majątkowych i niemajątkowych Szpitala. Dodał, że zainteresowanie przetargiem wykazały dwie 
spółki. 
 
Na posiedzenie przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha oraz Radny Bronisław 
Krzyżanowski, więc liczba radnych wynosi 19 (17+2=19). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że na dzień dzisiejszy były ogłoszone 2 przetargi 
na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego tj. nieruchomości  
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po byłym domu dziecka w Binowie (którą wylicytowano na kwotę 1,7 mln zł)  
oraz nieruchomość po Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie z siedzibą Baniach,  
której ponowny przetarg odbędzie się w grudniu. Wojciech Konarski dodał również,  
że na pierwszy tydzień listopada został ogłoszony kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości 
położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Moryń, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego. Poinformował, że Zarząd Powiatu przekazał dla Radnych w materiałach sesyjnych 
projekty umów dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (stanowiące materiał 
poglądowy do nin. protokołu). Wojciech Konarski powiedział, że został przeprowadzony 
konkurs, w wyniku którego Zarząd Powiatu wraz z powołaną komisją, na wzór domu pomocy 
społecznej w Moryniu, wyłonił 2 potencjalne stowarzyszenia na prowadzenie Domów Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju i Dębcach. W związku z powyższym Starosta zwrócił się do 
Radnych z prośbą o zapoznanie się z umowami, w celu wyrażenia opinii  
i wskazaniu ewentualnych uwag. Tak, aby Zarząd Powiatu mógł przed kolejną sesją przedstawić 
warunki umowy zainteresowanym stowarzyszeniom, w celu ich ostatecznego potwierdzenia 
podjęcia się realizacji powyższego zadania. Starosta dodał, że odbyło się drugie posiedzenie 
Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, na której została podsumowana realizacja 
akcji pn. „Bezpieczne wakacje”. Poinformował, że w tym roku w okresie wakacyjnym na terenie 
Powiatu Gryfińskiego odnotowano jeden przypadek utonięcia. Zarówno pracownicy Komendy 
Powiatowej Policji w Gryfinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, jak i pozostała część komisji 
odnosząc się do sporządzonych sprawozdań oraz statystyk stwierdzili, że w bieżącym roku okres 
wakacyjny przebiegł w miarę bezpiecznie. Wojciech Konarski dodał, że pomimo tego, komisja 
widzi jednak konieczność spotykania się i podejmowania działań interwencyjnych o wiele 
wcześniej, niż tylko na 2-3 tygodnie przed rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym. Starosta 
Gryfiński skierował podziękowania dla służb mundurowych i powiatowych oraz dla wszystkich 
osób, którzy byli zaangażowani w akcję. 
 
III. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2007 r. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła przedstawione w wersji multimedialnej 
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego, które stanowi zał. nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że na jego ręce wpłynęła 
interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Henryka Kaczmara w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Moryń, która została przekazana Staroście Gryfińskiemu.  
 
 Nr 8/XI/2007 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Kaczmar  
„Dla zachowania stanu bezpieczeństwa i zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania  
z ciągów pieszych (chodników) przez mieszkańców Gminy Moryń, wnoszę do Pana Starosty 
Gryfińskiego interpelację, o umieszczenie w budżecie na 2008 r. środków finansowych  
na przebudowę ciągu chodnika po jednej ze stron na ulicy Kościuszki w Moryniu. W związku  
z tym, że Gmina Moryń w 2007 r. realizuje przebudowę Placu Wolności w centrum miasta, 
uzasadnione jest, że dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z Gminy Moryń przebudowa 
chodnika na ulicy Kościuszki stanowiłaby ciągłość kontynuowania tych prac.  
W związku z tym, że ulica Kościuszki łączy się z Placem Wolności i w rejonie tym występuje 
wzmożony ruch pieszy, zobowiązuje to do przebudowy chodnika, w pierwszej fazie choćby  
po jednej stronie ulicy. Obecny stan techniczny chodnika nie w pełni spełnia wymogi 
bezpieczeństwa dla ruchu pieszego, więc realizacja tych prac staje się koniecznością. Zaznaczyć 
należy, że Gmina Moryń realizuje prace przebudowy Placu Wolności w bieżącym roku i w dużej 
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mierze dofinansowuje to zadanie z własnego budżetu, pomimo że Plac Wolności (tzw. rynek) 
jest własnością Powiatu Gryfińskiego. Realizując zadanie przebudowy chodnika przez Powiat 
Gryfiński w przyszłym roku, mogę zapewnić, że Gmina Moryń poczyni starania, aby w swoim 
budżecie na przyszły rok także miała swój wkład finansowy, tak jak to ma miejsce przy różnych 
pracach w porozumieniu z Powiatem Gryfińskim. Ponadto wnoszę do Pana Starosty,  
aby w planach finansowych dla poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa dróg powiatowych: 
MORYŃ-STARE ŁYSOGÓRKI w budżecie na 2008 r. niezwłocznie ująć prace naprawcze 
nawierzchni asfaltowej, która w obecnym stanie jest jedną z najniebezpieczniejszych dróg  
w Powiecie Gryfińskim. Droga ta stanowi najkrótszy dojazd od przejścia granicznego  
w miejscowości Osinów, Krajnik, w kierunku cmentarza wojskowego do miejscowości Siekierki, 
która jest bardzo często przejeżdżana w okresie letnim przez wielu mieszkańców naszego terenu 
i z poza niego, a także naszych zachodnich sąsiadów”. 
. 
Nr 9/XI/2007 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha w nawiązaniu  
do spotkania w dniu 13 lipca 2007 r. z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Drogami Panem 
Arkadiuszem Durmą w miejscowości Sobieradz, odbytego w celu zbadania stanu nawierzchni 
drogi na odcinku Sobieradz-Drzenin oraz niedotrzymaniem wstępnego terminu naprawy  
w/w drogi, zwrócił się z prośbą o podanie terminu realizacji prac. 
 
Nr 10/XI/2007 (ponowienie interpelacji Nr 5/VI/2007 Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Rafała Muchy) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha w związku  
z niezrealizowaniem zadania ponownie poprosił o naprawienie stanu nawierzchni  
przy przystanku autobusowym w miejscowości Stare Brynki ze względu na tworzące  
się tam w okresie intensywnych deszczy kałuże utrudniające ruch pieszy i kołowy. 
 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XI). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XI/132/2007 została podjęta jednogłośnie (19 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 18 (19-1=18). 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającą uchwałę Nr III/33/2006 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 3/XI). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XI/133/2007 została podjęta jednogłośnie (18 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Posiedzenie opuścił Radny Józef Medyński, więc liczba radnych wynosi 17 (18-1=17). 
 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 

w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 r. (druk nr 4/XI). 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 18 (17+1=18) 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XI/134/2007 została podjęta większością głosów 
(17 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 
 
Na posiedzenie przybył Radny Ryszard Laska oraz powrócił Radny Józef Medyński, więc liczba 
radnych wynosi 20 (18+2=20). 
 
VIII. 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 2007 r. (druk  
nr 5/XI). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XI/135/2007 została podjęta jednogłośnie (20 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie 

nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy (druk nr 6/XI) 
 
Radny Maciej Racinowski w imieniu Zarządu Powiatu złożył autopoprawkę do w/w projektu 
uchwały wskazując, iż do zapisu w § 1 pkt. 1 o następującej treści „zwalnia się obowiązku 
uiszczenia opłaty”, należy dodać literę „z” przed słowem „obowiązku”. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego  
oraz za wydanie prawa jazdy. W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta 
jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5 ) i zarządził 
głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XI/136/2007 została podjęta jednogłośnie  (20 za; 
0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
X. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z  interpelacjami złożonymi  
przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rafała Muchy termin prac zostanie podany  
po uzyskaniu odpowiedzi od Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Pana Arkadiusza 
Durmy. Wojciech Konarski dodał, że Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej złożyła do Zarządu Powiatu wniosek w/s ponownego 
przeanalizowania wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz Filii w Chojnie dot. 
zwiększenia budżetu na 2007 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za media  
oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wojciech Konarski 
dodał, że Zarząd Powiatu nie zajął jeszcze stanowiska w/w sprawie. Jednak na posiedzeniu 
podjął decyzję o spotkaniu się z kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy, mającym na celu 
przeprowadzenie rozmów w powyższej sprawie oraz dogłębnej analizy organizacji pracy  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie. 
 
XI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Piotr Waydyk powiedział, że na jednym z ostatnich posiedzeń Komisja Gospodarki 
omawiała temat związany ze stanem zaawansowania zadań inwestycyjnych w ramach 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego, ze szczególnym 
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uwzględnieniem modernizacji i budowy dróg powiatowych. Podczas tego spotkania Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Drogami przybliżył członkom komisji istniejącą sytuację dot. realizacji 
dwóch inwestycji tj. przebudowy drogi Warmice-Witnica na odcinku Chełm Dolny-Witnica 
oraz przebudowy drogi Wełtyń-Gajki na odcinku Bartkowo-Gajk (II etap), na które nie zostały 
wydane pozwolenia na budowę. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Zarządu 
Powiatu o udzielenie dokładniejszych informacji.  
 
Członek Zarządu Maciej Racinowski odpowiedział, że sprawa najprawdopodobniej będzie 
rozstrzygnięta na najbliższym posiedzeniu i wtedy Zarząd będzie posiadał większą wiedzę  
na ten temat. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Kaczmar powiedział, że Rada Gminy Moryń 
zastanawia się jakie są działania odnośnie przeprowadzenia wspólnie inwestycji dotyczących 
remontu drogi krajowej nr 31 na odcinku Witnica-Mieszkowice oraz przebudowy skrzyżowania 
w Witnicy.  
 
Posiedzenie opuścił Radny Jan Gładkow. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przebieg drogi krajowej nr 31  
na odcinku Witnica-Mieszkowice ma być wykonywana etapami. Dodał, że Zarząd Powiat  
zwrócił się do władz Miasta i Gminy Chojna z propozycją wspólnego wykonania inwestycji dot. 
przebudowy drogi powiatowej tj. ulicy Jagiellońskiej. Dodał, że istnieje możliwość, aby na tej 
samej zasadzie mogła być wykonywana inwestycja, o której wspomniał Pan Henryk Kaczmar. 
Natomiast jeżeli chodzi o drogę na odcinku Chełm Dolny-Witnica, tak jak to zostało wcześniej 
powiedziane sprawa jest wyjaśniana (w związku z niekompletną dokumentacją techniczną). 
Ponadto Zarząd Powiatu chce zbadać, czy aneksy do powyższej inwestycji nie uległy 
przedawnieniu, ze względu na okres w jakim zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Dodał 
przy tym, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zobowiązać projektanta do złożenia tej 
dokumentacji, aby móc przekonać się o jej  ważności. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Spraw Społecznych 
przyjęła złożony przez niego wniosek w/s wykazania w subwencji, na jakim poziomie będą 
uwzględnione podwyżki dla pracowników oświaty. Radny stwierdził, że na tym etapie 
planowania budżetu powiat nie ma przeznaczonych środków na podwyżki dla nauczycieli. 
Dlatego zwrócił się do Wicestarosty Gryfińskiego, z prośbą o wykazanie Radnym w formie 
zestawienia, ile środków brakuje na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników placówek 
oświatowych, w przypadku kiedy w najbliższym czasie nie będzie możliwości ich podwyższenia. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powracając do tematu poruszonego przez Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Henryka Kaczmara w sprawie przebudowy skrzyżowania drogowego w Witnicy 
powiedział, że opracowanie dokumentacji powinno być powierzone Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, ponieważ inwestycja ta wiąże ze sobą duże nakłady finansowe. Dodał,  
że jego zdaniem powiat nie powinien podejmować się wykonania tego zadania, ponieważ 
skrzyżowanie to jest ujęte pod drogę krajową. 
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Spraw Społecznych 
przyjęła złożony przez niego wniosek dot. prośby spotkania w najbliższym czasie Zarządu 
Powiatu, Komisji Spraw Społecznych z pracownikami i Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. 
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XII. Zakończenie posiedzenia 
 
O godz. 15.00 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski 
–wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu  
 w Gryfinie 
 
 Roman Michalski 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
                                                                                                  


