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PROTOKÓŁ NR XII/2007 
z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  
w dniu 31 października 2007 r. 

 
XII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się  31 października 2007 r. w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 i trwała od godz. 14.00  
do godz. 15.30. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  
i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  
na podejmowanie prawomocnych decyzji. (lista obecności radnych – zał. nr 1).  
 
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 2,  który został przyjęty jednogłośnie. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25.09.2007 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/XII). 
 
Na posiedzenie przybył Radny Ryszard Laska, więc liczba radnych wynosi 18 (17+1=18.) 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawozdanie z prac Zarządu 
Powiatu obejmuje okres od 13 września do 12 października b.r. i w tym czasie odbyło  
się 5 posiedzeń, na których Zarząd Powiatu zajmował się sprawami bieżącymi oraz tymi 
uwzględnionymi w Programie Naprawczym Finansów Powiatu Gryfińskiego. Dodał,  
że w okresie między sesjami przedstawiciele Zarządu Powiatu uczestniczyli w kilku 
spotkaniach poświęconych panującej na terenie powiatu sytuacji dot. służby zdrowia  
i oświaty. Starosta dodał, że w momencie objęcia urzędu zadłużenie powiatu wynosiło 
35.000.000 zł, co niewątpliwie determinuje działania Zarządu i wpływa w rezultacie  
na charakter podejmowanych decyzji. Z tego miejsca Starosta zwrócił się z podziękowaniami 
do Radnych, w szczególności do tych, którzy uczestniczą w różnych spotkaniach celem 
doprowadzenia do ostatecznych rozwiązań. Wojciech Konarski wobec powyższego 
powiedział, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu, Komisji Spraw 
Społecznych z Radą Pedagogiczną i pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach, które dot. podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie struktury w jakiej  
ta szkoła powinna funkcjonować. Wczorajsze spotkanie było poprzedzone trzema wcześniej 
odbytymi posiedzeniami, z których pierwsze miało miejsce w kwietniu b.r. Dodał, że zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty do końca lutego przyszłego roku musi zapaść w powyższej 
kwestii decyzja. Starosta powiedział, że pomimo trudnej sytuacji finansowej Powiatu zostały 
zwiększone budżety szkół. W tym roku dotychczas Powiat przeznaczył na działalność ZSP  
w Mieszkowicach kwotę w wysokości 900.000 z, w ZSP Nr 1 w Chojnie kwotę 160.000 zł 
wraz ze wcześniejszymi umorzeniami w wysokości 50.000 zł oraz ZSP Nr 1 w Gryfinie 
kwotę 160.000 zł. Stwierdził z w/w przyczyn również wynika konieczność rozwiązania 
sprawy racjonalizacji sieci szkół z terenu Powiatu Gryfińskiego. Starosta dodał, że odbyło  
się również trzecie spotkanie w ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie  próby utworzenia zespołu 
szkół składającego się z liceum ogólnokształcącego i gimnazjum. Wojciech Konarski biorąc 
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pod uwagę istniejącą sytuację w zakresie służby zdrowia powiedział, że nie udało  
się skutecznie doprowadzić do wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego podmiotu, 
który wykazywałby chęci do zajęcia się sytuacją związaną ze „szpitalnictwem” na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego. W związku z powyższym poinformował, że Zarząd Powiatu  
jest w trakcie przygotowywania kolejnego rozwiązania, którego założeniem jest definitywne 
rozstrzygniecie przetargu, a następnie z początkiem przyszłego roku stworzenie w służbie 
zdrowia dogodnych warunków w celu nie przybywania powiatowi zadłużenia. Wojciech 
Konarski dodał, że na dzisiejsze posiedzenie zostali zaproszeni pracownicy ustępującej  
i nowo wybranej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W ramach 
podziękowania za dotychczasową pracę Starosta wręczył gramoty ustępującym członkom: 
Panu Mieczysławowi Komorowskiemu, Pani Wandzie Kmieciak, Pani Krystynie Knop, Pani 
Lidii Pięcie, Pani Alinie Leończyk oraz w ramach gratulacji nowym członkom: Pani Marii 
Zalewskiej, Pani Agnieszce Horwat-Makowskiej, Pani Alinie Leończyk, Panu Bogusławowi 
Koziołowi oraz Panu Tadeuszowi Fabisiakowi. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Bronisław Krzyżanowski, więc liczba radnych wynosi  
19 (18+1=19.) 
 
Radny Ryszard Laska zwrócił się z prośbą do Starosty o udzielenie informacji  w sprawie 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mieszkowice w rejonie wsi Kamionka, Wierzchlas. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że kompetentną  komórką 
organizacyjną w tej sprawie jest Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego i zwrócił się z prośbą o kierowanie wszelkich pytań do Naczelnika Wydziału 
Pani Marty Szamburskiej.  
 
III. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych za okres od 31 lipca 2003r  do 31 lipca 2007r.  
przez ustępującą Przewodniczącą  Panią Krystynę Knop oraz przedstawienie 
planu działania na najbliższy okres przez nowo wybraną Przewodniczącą 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Panią Alinę 
Leończyk. 

 
Członek obecnej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Maria 
Zalewska w imieniu Przewodniczącej  Pani Krystyny Knop odczytała sprawozdanie  
z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie za okres 
od 31 lipca 2003 r. do 31 lipca 2007 r., który stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca obecnej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
Alina Leończyk powiedziała, że obecnie trwają prace zespołowe nad opracowaniem dalszego 
programu do 2015 r. 
 
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o przeprowadzonej analizie 

oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Gryfińskiego za 2006 r. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał treść pisma nadesłanego  
z Urzędu Skarbowego w Gryfinie w/s informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń 
majątkowych za 2006 r. oraz treść pisma skierowanego do Radnych Powiatu Gryfińskiego,  
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w którym przedłożył informacje uzyskane w powyższym piśmie (pisma dołączone Radnym  
do materiałów sesyjnych  stanową odpowiednio zał. nr 4 i 5 do niniejszego protokołu). 
 
V. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Nr 11/XII/2007 Radnego Bogusława Kozioła 
„Zwracam z prośbą do Zarządu Powiatu Gryfińskiego o ponowne przeanalizowanie sytuacji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.  
Po posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Zarządu Powiatu 30 października 2007 r. w ZSP 
w Mieszkowicach, znamy stanowiska nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 
młodzieży i mieszkańców Gminy Mieszkowice, którzy chcą utrzymania szkoły w obecnym 
kształcie. Nie podejmujmy pochopnych  i niepopularnych decyzji. Dajmy placówce, która jest 
w obecnym kształcie szkołą nierozerwalnie wpisaną w historię  Mieszkowic i społeczności 
lokalnej. Patronatem szkoły są Osadnicy Wojskowi, którzy przyczynili się do jej powstania  
w 1961 roku. Wiem, że sytuacja finansowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie jest trudna,  
ale pieniądze nie mogą decydować o edukacji. Rozwój uczniów oraz wyrównanie szans   
w zakresie możliwości kształcenia młodzieży wiejskiej jest ważniejszy od ekonomii. Ponadto 
proszę o wystosowanie pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości 
przejęcia od roku szkolnego 2008/2009 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach i prowadzenia jej jako placówki resortowej prowadzącej 
naukę w zawodzie rolnika, ogrodnika, hodowcy itp.” 
 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr VIII/90/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/XII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/137/2007 została podjęta 
jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/XII). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/138/2007 została podjęta 
jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. (druk nr 4/XII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/139/2007 została podjęta 
jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/31/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 
(druk nr 5/XII). 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/140/2007 została podjęta 
jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Posiedzenie opuścił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha oraz Radna Gabriela 
Kotowicz, więc liczba radnych wynosi 17 (19-2=17). 
 
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 2007 r.  
(druk nr 6/XII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/141/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Na posiedzenie powróciła Radna Gabriela Kotowicz, więc liczba radnych wynosi 18 
(17+1=18), natomiast opuścili je Radny Krzysztof Ziętek i Radny Andrzej Szelążek, więc 
liczba radnych wynosi 16 (18-2=16). 
 
XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2004-2006 r. (druk nr 7/XII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/142/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  

„Pod Dębami” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Dębcach” (druk nr 8/XII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/143/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  

„Dom z Sercem” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 9/XII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/144/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działek: 
336/5 położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 10/XII). 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/145/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek oraz Radny Andrzej Szelążek, więc liczba 
radnych wynosi 18 (16+2=18). 
 
XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działki 
131/1 położonych w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/146/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (druk  
nr 12/XII). 

 
Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 17 (18-1=17). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/147/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku 
Zdroju (druk nr 13/XII). 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 18 (17+1=18). 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/148/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
 
XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 

Pomocy Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012 (druk nr 14/XII). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił autopoprawkę Zarządu Powiatu  
do załącznika projektu powyższej uchwały Rady Powiatu w Gryfinie polegającą na dodaniu 
do tabeli na stronie 9 pn. „Diagnozy istniejącej infrastruktury w zakresie pomocy dziecku  
i rodzinie” rubryki pn. „Świetlice gm. Cedynia: Cedynia, Golice, Radostów, Czachów, Piasek, 
Żelichów, Łukowice, Lubiechów Górny, Stara Rudnica” oraz na uzupełnieniu w rubryce dot. 
zakresu działalności instytucji pn. „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Gryfinie  
i Chojnie” pominiętego zapisu (po słowie logopedyczne) „…diagnoza, terapia  
i profilaktyka”. 
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Radny Jan Gładkow zgłosił do treści złącznika projektu powyższej uchwały kilka uwag.  
Zdaniem Radnego w sporządzonej na str. 9 tabeli, pomimo wyszczególnionych po lewej 
stronie nazw instytucji, placówek, organizacji pozarządowej, a po prawej ich działalności, 
dwie nazwy placówek zostały ujęte po prawej stronie tj. „dom dziennego pobytu dla osób 
niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna” dot. Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Chojnie oraz „Szkoła podstawowa i gimnazjalna dla dzieci z orzeczeniem Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego” dot. Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie i Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Ponadto 
radny dodał, że w opisie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
użyto niewłaściwego stylu – słowo „opiece rodzinnej” powinno zostać zastąpiono „opieki 
rodzinnej”. Odnosząc się do zapisu ze str. 12 „Zorganizowane kompleksowego  
i sprawnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim” Jan Gładko 
wykazał potrzebę opuszczenia słowa „sprawnego” argumentując to tym, że tworzony 
system sam w sobie jest sprawny. Ponadto dodał, iż wymieniając cele szczegółowe 
powinno się zastosować inną formę tj. słowo „tworzenie” zastąpić słowem „stworzenie”, 
„wspieranie”-„wsparciem”, „organizowanie” „zorganizowaniem”. Radny kolejne uwagi 
zgłosił do ujętych w formie tabelarycznej zapisów ze str. 15, odnoszących  
się do tworzonego systemu instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie 
stwierdzając przy tym, że jako cel szczegółowy 3 powinien ulec zmianie zapis  
w pierwszej rubryce pn. „Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, 
terapeutycznych, szkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, niewydolnych  
wychowawczo i zagrożonych patologiami” ponieważ wynika z niego, że do świetlic nie 
miałyby wstępu osoby nie zagrożone ubóstwem - tylko jak takie osoby odróżnić. 
Natomiast w czwartej rubryce tejże tabeli z zadania pn. „Tworzenie Ośrodków Interwencji 
Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia stosownie do występujących potrzeb” powinno  
się wykreślić „stosownie do występujących potrzeb”. Podsumowując Radny dodał,  
że cała treść Programu Pomocy Społecznej wyraża się przy pomocy zbędnie 
rozbudowanych zdań z nadmierną ilością epitetów: systemowy, kompleksowy, 
zintegrowany, lokalny. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski złożył wniosek o wycofanie  projektu powyższej 
uchwały z porządku obrad celem poprawienia zapisów wskazanych przez Radnego Jana 
Gładkowa. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Gryfińskiego. W wyniku 
głosowania projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad (16 za; 2 wstrzymały się;  
0 przeciw). 
 
XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia udziału  

w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
15/XII). 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  
i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XII/149/2007 została podjęta 
jednogłośnie  (16 za; 2 wstrzymały się; 0 przeciw). 
 
XX. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje radnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że odpowiedzi na interpelacje złożone 
na poprzedniej sesji przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Henryka Kaczmara  
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oraz Wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu Rafała Muchy zostały udzielone w formie 
pisemnej przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami. 
 
XXI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radna Gabriela Kotowicz zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie treści zapisu ze sprawozdania 
Starosty z prac Zarządu Powiatu dot. wyrażenia zgody na podpisanie ugody z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w sprawie odstąpienia przez Powiat Gryfiński od odwołania darowizny 
działki oznaczonej nr 209/7 położonej w obrębie 2 miasta Trzcińsku Zdrój. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że odstąpienie od darowizny może 
nastąpić w momencie, kiedy Gmina Trzcińsko-Zdrój zwróci powiatowi kwotę w wysokości 
wartości obiektu. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami obiekt na dzień 
przekazania wg opinii prawnej  został wyceniony na kwotę około 105.000 zł  W związku  
z powyższym Zarząd Powiatu zwrócił się do Gminy Trzcińsko-Zdrój o zawarcie 
porozumienia, którego celem miałoby być uchylenie Uchwały Nr IX/114/2007 Rady Powiatu 
w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz 
Gminy Trzcińsko-Zdrój. Starosta dodał, że możliwe będzie poczynienie takich działań, jeżeli 
Gmina Trzcińsko-Zdrój do 30 kwietnia 2008 r. zwróci powiatowi kwotę wynikającą  
z wyceny. Ponadto dodał, że pozyskane środki zostaną przeznaczone Gminie Trzcińsko-Zdrój 
na poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych pozamiejskich. 
 
Radny Bronisław Kozioł zapytał, czy termin realizacji zadania do 30 listopada br dot. prac 
inwestycyjnych obiektu Domu Dziecka na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie zostanie dotrzymany. Ponadto zapytał, czy istnieje szansa,  
że dzieci spędzą Święta Bożego Narodzenia w nowej siedzibie Domu Dziecka. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że przedłużenie terminu realizacji 
zadania było uzasadnione pewnymi faktami, o których Radni byli na bieżąco informowani.  
Wynikało to z ustawy o zamówieniach publicznych i odwołań jakie były składane  
w związku z przetargiem oraz z wykonaniem dodatkowych robót powstałych w czasie prac 
remontowych. Starosta powiedział, że w dokumentacji technicznej nie zostało ujęte 
odwodnianie w/w obiektu przy jednoczesnym zaplanowaniu obniżenia posadzki 
fundamentowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu został zmuszony przychylić  
się do racji wykonawcy i przedłużyć terminie do 30 listopada br. Starosta dodał, że poczynane 
są wszelkie kroki, aby wychowankowie Domu Dziecka mogli spędzić Święta Bożego 
Narodzenia w nowo wyremontowanym obiekcie. W przypadku kiedy doszłoby  
do przedłużenia terminu realizacji zadania, dzieci wprowadzą się do budynku w momencie 
kiedy Nadzór Budowlany wyda pozwolenie na użytkowanie. Biorąc pod uwagę ogólną 
sytuację panująca w domach dziecka na dzień dzisiejszy około dwanaścioro dzieci oczekuje 
miejsca w tego typu placówkach. Z tego tytułu zostały podjęte kroki utworzenia filii Domu 
Dziecka w Chwastnicy. Starosta odbiegając od powyższego powiedział, że podobnie jak 
Przewodniczący Rady Powiatu był obowiązany do dokonania analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, 
skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby wydające decyzje 
administracyjne w jego imieniu oraz osoby zarządzające i członków organu zarządzającego 
powiatową osobą prawną. Wojciech Konarski dodał, że informacja z przeprowadzonej 
analizy została w dniu dzisiejszym przedłożona radnym, stanowiąc  zał. nr 7. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski złożył na ręce Starosty pismo  
z III Urzędu Skarbowego w Szczecinie (włożone w kopertę) dot. nieprawidłowości złożonych 
oświadczeń przez pracowników Starostwa Powiatowego podlegających pod w/w Urząd. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że z powodu błędu pisarskiego pragnie 
zgłosić autopoprawkę do Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji jednostki 
organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że powyższa uchwała 
została już podjęta. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu  Roman Michalski ogłosił  5 minutową  przerwę. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że po konsultacji z radcą 
prawnym została podjęta decyzja o niemożności przyjęcia autopoprawki, ponieważ uchwała 
została podjęta. W związku z tym, że stwierdzony błąd pisarski, nie zmienia treści powyższej 
uchwały na kolejnej sesji zostanie podjęta uchwała zmieniająca. 
 
XXII. Zakończenie posiedzenia. 
 
O godz. 15.30 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 
Michalski –wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu  
 w Gryfinie 
 
 Roman Michalski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
                                                                                                  


