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 PROTOKÓŁ nr XV/08 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 31 stycznia 2008 roku 

 
XV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 31 stycznia 2008 roku w sali obrad 

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

do godz. 17.00. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie, Roman Michalski 

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji (obecnych 18 radnych - lista obecności - zał. nr.1). 

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (lista obecności gości - zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu powitał Radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 

zaproponował Magdalenę Kłobut i Jolantę Flaga. Propozycję Radni przyjęli jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad (zał. nr 3).  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wniósł w imieniu Zarządu o zmiany w porządku 

obrad dotyczące druku nr 14/XV, którego nazwa zmienia się następująco: „w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych 

dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński” oraz wprowadzenie w punkcie  

XXI porządku obrad - „Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wezwania  

do usunięcia naruszenia prawa” jako druku nr 19/XV. W związku z powyższym kolejne 

punkty porządku obrad ulegną przesunięciu. Starosta powiedział, że wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa wpłynęło po wysłaniu materiałów sesyjnych, dlatego projekt uchwały  

nie został wcześniej sporządzony. Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany  

na 4 komisjach Rady Powiatu, wszyscy Radni go otrzymali. 

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 

2007 r.  
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II. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uczestniczył w większości posiedzeń 

komisji, gdzie składał wyjaśnienia do prac Zarządu. Powiedział, że w związku  

z projektem uchwały będącej przedmiotem obrad sesji w/s zmiany uchwały  

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji 

SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie odbyło się spotkanie u Wojewody 

Zachodniopomorskiego w którym uczestniczyli pracownicy szpitala, reprezentowani przez 

lekarzy chirurgów, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pielęgniarek 

i Położnych z siedzibą w SP ZOZ w Gryfinie Agnieszka Szmalec, Dyrektor SPZOZ Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie lek. med. Dorota 

Rydzewska-Sirant, Stanisław Kasjan, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Rafał 

Mucha, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady Szpitala Paweł Mucha oraz Likwidator 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie 

Jerzy Herwart. Spotkanie podyktowane zostało troską Wojewody Zachodniopomorskiego  

o los Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Starosta powiedział, że Wojewoda zdeklarował 

pomoc przy negocjacjach większego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia poprzez 

współpracę z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego Mariolą Cieślą. Starosta poinformował, o inicjatywie 

Prezydenta Miasta Szczecina Krzysztofa Krzystka dotyczącą poszerzania granic Gminy 

Miasta Szczecin. Starosta powiedział, że dwa dni temu wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta 

Szczecina, aby zgodnie z prawem rozpocząć konsultacje społeczne. Dodał, że odbyło się 

spotkanie, na którym prezentowana była oferta dla Gminy Stare Czarnowo, w którym 

uczestniczył Wicestarosta Jerzy Miler.  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że 24 stycznia odbyło się spotkanie, 

podczas którego Prezydent Miasta Szczecina przedstawiał ofertę dla Gminy Stare Czarnowo.  

W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Rady Powiatu, Gminy Stare Czarnowo  

oraz przedstawiciele sołectw gminy. Wicestarosta poinformował, że oferta przedstawiona 

przez Prezydenta Miasta Szczecina polegałaby na połączeniu Gminy Szczecin oraz Gminy 

Stare Czarnowo, wiąże się to z możliwością otrzymania premii w wysokości 180 000 000 zł  

w przeciągu 5 lat. Prezydent Szczecina przedstawił wstępną ofertę podpisania umowy. 

Wicestarosta powiedział, że żadna deklaracja ze strony Gminy Stare Czarnowo nie padła. 
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Dodał, że kolejne spotkanie odbędzie się na terenie Gminy Stare Czarnowo, następnie  

po spotkaniu odbędą się konsultacje społeczne. 

 

Radny Adam Nycz powiedział, że na komisjach zwrócił się z prośbą do Starosty  

o informacje, które były poruszone w mediach o włączeniu części Powiatu Gryfińskiego  

w granice Gminy Szczecin i podziękował za otrzymane wyjaśnienia. Dodał, że niewłaściwym 

jest publikowanie informacji w mediach, następnie zwracanie się o opinie do Zarządu 

Powiatu. Radny wyraził swoje zaniepokojenie, gdyż uważa, że jest to jawne naruszenie dóbr, 

jakim jest Powiat Gryfiński, gdyż ziemie Gminy Stare Czarnowo należą zgodnie ze statutem 

powiatu do Powiatu Gryfińskiego. Radny wyraził zaniepokojenie, że pomija się Radę Powiatu 

w rozmowach społecznych, która jest odpowiedzialna za mienie, powierzone jej przez 

wyborców. Radny zapytał, jaki jest powód zwrócenia się do Rady Społecznej przy SPZOZ 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie o wydanie opinii  

w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska Dyrektora SPZOZ ZPO i OL w Gryfinie, czy jest 

to związane z przeszłą działalnością ubiegłej kadencji, a jeżeli nie to co jest powodem woli 

odwołania Dyrektora oraz zapytał czy w/w opinia już wpłynęła. 

 

Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Radny Ryszard Laska, więc liczba radnych wynosi  

19 (18+1=19). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest przekonany, że Powiat Gryfiński 

nie zostanie pominięty w rozmowach na temat zmiany granic Powiatu Gryfińskiego. Starosta 

powiedział, że planuje wystąpić do Prezydenta Miasta Szczecina o informacje na temat 

skutków formalno-prawnych oraz skutków finansowych, wynikających ze zmian granic 

Powiatu Gryfińskiego. Starosta powiedział, że pomimo, iż odbyło się posiedzenie Rady 

Społecznej Szpitala nie otrzymano opinii w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska 

Dyrektora SPZOZ ZPO i OL w Gryfinie. Powiedział, że stanowisko Zarządu Powiatu  

w sprawie zamiaru odwołania ze stanowiska Dyrektora SPZOZ ZPO i OL w Gryfinie wynika 

z kontroli przeprowadzonej w roku ubiegłym, która wykazała m.in. nieprawidłowości 

dotyczące sposobu zatrudniania, sposobu dokumentowania delegacji powiązanych z listą 

obecności. Starosta powiedział, że również współpraca Zarządu Powiatu jako organu 

właścicielskiego z Dyrektorem SPZOZ ZPO i OL nie układa się dobrze. Dodał, że Radzie 

Powiatu przysługuje prawo do zarządzania nieruchomościami, również podejmowanie 

decyzji, co do wizji działań związanych z ochroną zdrowia, wzywanie Radnych do usunięcia 
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naruszenia prawa ukazuje sposób współpracy. Starosta powiedział,  

że opinia Rady Społecznej nie jest wiążąca i nie jest wymagana.  

 

Radny Bogusław Kozioł powiedział, że listopadzie złożył interpelacje z prośbą  

o przygotowanie pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przejęcia 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, które wysłane zostało 13 grudnia. 

Radny prosił o informacje dotyczące spotkania w którym brał udział Starosta brał udział  

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że treść spotkania została ujęta w 

piśmie, jakie otrzymano z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Starosta powiedział, że z 

pisma wynika, że, propozycja przejęcia szkół rolniczych wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Ministerstwo wpisało w realizację założeń ujętych  

w planach działań ministerstwa na 2008 rok. Powiedział, że przez 2008 rok należy 

dostosować szkołę do wymogów Rozporządzenia Ministerstwa, a więc stworzyć szkołę 

jedynie z przedmiotami rolniczymi. Dodał, że zgodnie z pismem przygotowany został projekt 

uchwały przekształcenia szkoły, które w oświacie nazywa są likwidacją, a więc likwiduje się 

wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgmnazjalnych w Mieszkowicach, 

które nie są szkołami o charakterze rolniczym. Starosta powiedział, że majątek przekazany 

zostanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, która zostanie odwoływana,  

gdy Skarb Państwa zaprzestanie prowadzenia działalności edukacyjnej z wykorzystaniem 

majątku powiatu. Starosta powiedział, że zostanie przygotowany projekt uchwały Rady 

Powiatu w sprawie woli przekazania majątku na rzecz Skarbu Państwa. Poinformował,  

że projekty uchwał w sprawie oświaty zostały przygotowane wcześniej, aby zgodnie z ustawą 

o systemie oświaty związki zawodowe mogły wydać opinie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Rafał Mucha powiedział,  

że nie kwestionując prawa Zarządu do dobierania współpracowników, należy zwrócić uwagę,  

na jeden element z uzasadnienia do odwołania ze stanowiska Dyrektora SPZOZ ZPO i OL  

w Gryfinie, który według Wiceprzewodniczącego jest nietrafiony, jest to wezwanie  

do usunięcia naruszenia prawa. Wiceprzewodniczący powiedział, że wezwanie do usunięcia 

naruszenia prawa jest prawem, które przysługuje każdemu podmiotowi, którego to dotyczy  

i jest działaniem w ramach prawa. Dodał, że Rada Powiatu, ani Zarząd nie może  
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w uzasadnieniu zamiaru odwołania ze stanowiska Dyrektora SPZOZ ZPO i OL w Gryfinie 

wskazywać, że korzysta się z praw jakie podmiotowi przysługują.  

 

III. Wnioski i interpelacje radnych;  

 

- brak 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej (druk  

nr 2/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/164/2008 została przyjęta większością głosów 

(16 za; 3 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Andrzeja Szelążka z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych (druk  

nr 3/XV); 

 

Posiedzenie opuścił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha, więc liczba radnych 

wynosi 18 (19-1=18). 

 

Radny Adam Nycz powiedział, że ma wrażenie, że udział w komisjach przestał być 

zaszczytem, a stał się nad wyraz ciężkim obowiązkiem. Powiedział, że Radni wchodząc  

do Rady Powiatu wzięli na siebie pewne obowiązki, które dzisiaj dla niektórych Radnych 

stały się za ciężkie i obserwuje się nagminne rezygnacje z uczestnictwa w komisjach. Radny 

wyraził zaniepokojenie opuszczaniem komisji. 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że popiera zdanie Radnego Adma Nycza  

na temat rezygnacji Radnych z uczestnictwa w komisjach. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 
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W wyniku głosowania uchwała Nr XV/165/2008 została przyjęta większością głosów 

(15 za; 3 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

Aleksandra Szoki z funkcji członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk nr 4/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/166/2008 została przyjęta większością głosów 

(15 za; 3 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka 

Komisji Rewizyjnej (druk nr 5/XV); 

 

Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Radny Czesław Krzemiński zgłosił kandydaturę Andrzeja Szelążka. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem listy. 

W wyniku głosowania lista została zamknięta większością głosów 

(14 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw, 3 nie głosowało). 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatury Andrzeja Szelążka. 

W wyniku głosowania kandydatura została przyjęta większością głosów 

(14 za; 4 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/167/2008 została przyjęta większością głosów 

(15 za; 2 wstrzymał się; 0 przeciw, 1 nie głosował). 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2007 r. (druk nr 6/XV); 

 

Radny Adam Nycz odnosząc się do wniosku, który złożył wcześniej w sprawie kontroli 

obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Wydziału Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej za 2007 rok, powiedział, że nie widział sprawozdania z tychże kontroli,  

a stwierdzenie, że nie wykryto żadnych nieprawidłowości jest nieobiektywne skoro Powiat 

Gryfiński zapłacił karę umowną. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/168/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 

2007 r. (druk nr 7/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/169/2008 została przyjęta większością głosów 

(15 za; 3 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 
 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 8/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/170/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 
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XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk 

nr 9/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/171/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 10/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/172/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i 

użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 11/XV); 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że chciałby przedstawić treść w/w projektu uchwały  

w innej formie, która zawierałaby mniej paragrafów i przez to stałaby się bardziej czytelna. 

Radny powiedział, że jest przygotowany odpowiedni projekt uchwały. (zał. nr 5) 

 

Przewodniczący Radu Powiatu w Gryfinie Roman Michalski od godz.15.05 do godz.15.15 

ogłosił przerwę celem zapoznania się przez Radnych Powiatu w Gryfinie z projektem uchwały 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania  

lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu 

Gryfińskiego przedstawionym przez Radnego Jana Gładkowa. 
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Radna Gabriela Kotowicz powiedziała, że w proponowanym projekcie uchwały przez 

Radnego Jana Gładkowa należy wprowadzić w paragrafie 5 zamiast ustępów 1,2,3 punkty 

1,2,3 zgodnie z zasadą techniki prawodawczej. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że dwie formy wynajmowanie i wydzierżawianie 

nieruchomości oraz użyczanie nieruchomości są to dwie takie same formy, należałoby więc 

się zdecydować na zapis albo w formie paragrafów albo ustępów, a nie jak jest w projekcie 

uchwały ta sama treść jest przedstawiana raz w formie paragrafów a raz ustępów, powinno się 

to ujednolicić. Radny powiedział, że zagadnienie nie właściwego zapisu poruszył podczas 

posiedzenia ostatniej komisji nie było, więc możliwości poinformowania o tym Radnych 

przed sesją.  

 

Radca Prawny Marian Ludkiewicz powiedział, że zmiany dotyczą formy a nie treści 

merytorycznej. Dodał, że zapis projektu uchwały proponowany przez Radnego Jana 

Gładkowa porządkuje treść tematycznie, jednak dotychczasowy zapis jest również właściwy. 

Radca powiedział, że oba zapisy projektu uchwały są poprawne pod względem prawnym.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski złożył wniosek o odrzucenie wniosku 

Radnego Jana Głakowa, gdyż pierwszy projekt uchwały był omawiany na komisjach. 

 

Radna Gabriela Kotowicz powiedziała, żeby nie stawiać Radnych w sytuacji, gdy trzeba się 

zastanawiać, który projekt uchwały przygotowany przez tą samą kancelarię jest właściwy  

oraz złożyła wniosek o odrzucenie obu projektów uchwały i przygotowanie takiego projektu, 

aby nie trzeba było się zastanawiać podczas sesji, czy jest właściwy czy nie. 

 

Radny Maciej Racinowski powiedział, że jeśli treść obu projektów uchwały jest  

co do zasady taka sama, a poprawki Radnego Jana Gładkowa nie wnoszą nic do treści,  

a na komisjach omawiana była pierwotna treść uchwały, która została przyjęta przez komisję, 

zaproponował, aby treść projektu uchwały znana wszystkim Radnym została podana 

głosowaniu. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Radną Gabrielę 

Kotowicz. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony większością głosów. 

(7 za; 1 wstrzymał się; 10 przeciw). 
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Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez jego osobę. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów. 

(15 za; 1 wstrzymał się; 2 przeciw). 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/173/2008 została przyjęta większością głosów 

(14 za; 4 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 

likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 12/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/174/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzania 

zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 13/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/175/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla 

pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 14/XV); 
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Posiedzenie opuścił Radny Powiatu Bogusław Kozioł oraz Radny Krzysztof Ziętek,  

więc liczba radnych wynosi 16 (18-2=16). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wniósł w imieniu Zarządu o zmianę zapisu  

w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński oraz o zmianę zapisu o następującym brzmieniu  

§ 1 
 

1. Z dniem 1 marca 2008 r. dla pracowników samorządowych zatrudnionych  
 w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński 
tj. Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Domach  Dziecka w Trzcińsku Zdroju 
i Chojnie: 
1) ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania 

w kwocie 750,00 zł miesięcznie ( słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), 
2) akceptuje się wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3,00 zł ( słownie: trzy złote )  
 
2. Z dniem 1 marca 2008 r. dla pracowników samorządowych zatrudnionych  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Gryfinie: 
1) ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania 

w kwocie 800,00 zł miesięcznie( słownie: osiemset złotych) 
2) akceptuje się wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4,00 zł ( słownie: cztery złote ). 
 

                                                                                § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
                                                                               § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 

jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.  

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie ( 16 za; 0 wstrzymało się; 

0 przeciw). 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/176/2008 została przyjęta większością głosów 

(15 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 roku (druk nr 15/XV); 

 

Na posiedzenie powrócili Radny Powiatu Bogusław Kozioł oraz Radny Krzysztof Ziętek,  

więc liczba radnych wynosi 18 (16+2=18). 

 

Radny Adam Nycz powiedział, że nie zgadza się z zapisem regulamin został uzgodniony  

i prosił przedstawiciela Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie Bolesława 

Sikorę o odniesienie się do tego zapisu. 

 

Przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie Bolesław Sikora 

powiedział, że treść regulaminu była uzgadniana, natomiast nie zostało zaakceptowane przez 

Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że należałoby zmienić zapis na bardziej 

precyzyjny „był uzgadniany”, gdyż przy zapisie „był uzgodniony” można to odczytać jako, 

że regulamin został uzgodniony pozytywnie. Starosta poinformował, że regulamin był 

uzgadniany, na tą okoliczność został sporządzony protokół rozbieżności. Starosta dodał,  

że po racjonalizacji i wdrożeniu zamierzonych działań możliwe będzie uzgodnienie 

regulaminu w 2009 roku. Starosta zgłosił autopoprawkę Zarządu Powiatu w Gryfinie  

w projekcie powyższej uchwały polegającej na tym, że w § 1 ust. 2 zamienia się zapis  

z „był uzgodniony” na „był uzgadniany”. Starosta zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii 

prawnej przez Radcę Prawnego w sprawie zgłoszonej autopoprawki 

 

Radca Prawny Marian Ludkiewicz powiedział, że taki zapis jest poprawny,  

gdyż odzwierciedla fakty dokonywania negocjacji a nie rozstrzyga faktycznych uzgodnień. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 roku. W wyniku 

głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie ( 18 za; 0 wstrzymało się;  

0 przeciw). 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/177/2008 została przyjęta większością głosów 

(14 za; 3 wstrzymał się; 1 przeciw). 

 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 16/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/178/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 17/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/179/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez 

jednostki wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego (druk nr 18/XV); 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/180/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XXI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa (druk nr 19/XV); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XV/181/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XXII. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfińskiego w 2007 r. (druk nr 20/XV); 

 

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2007 r. 

 

XXIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych; 

Posiedzenie opuścił Radny Jan Podleśny, więc liczba radnych wynosi 18 (18-1=17). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej z dnia 28 stycznia 2008 r. z prośba  

o uzupełnienie o analizę finansową uzasadnień do projektów: Uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 oraz zamiaru rozwiązania 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach,  

ul. Techników 1 oraz Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących 

dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,  

ul. Dworcowa 3 oraz wyrażenia woli likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum 

Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3  

oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,  
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ul. Żółkiewskiego 5 jest realizowany. Starosta powiedział, że wcześniejszy wniosek 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rafała Muchy dotyczący poprzedniej sesji i uchwały 

w/s utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” został 

przygotowany i dostarczony Wiceprzewodniczącemu. 

 

XXIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski; 

 

Radny Bogusław Kozioł zapytał, na jakim etapie jest połączenie szkół ponadgimnazjalnych 

w Chojnie, do czego ma prowadzić połączenie oraz czy odbyło się spotkanie ze związkami 

zawodowymi oraz z Radą Rodziców. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sytuacja finansowa Powiatu 

Gryfińskiego jest wszystkim znana. Dodał, że poprzednia Rada Powiatu przyjęła program 

naprawy finansów publicznych związany z różnymi działalnościami, który zawierał  

m.in. racjonalizację sieci szkół. Wyjaśnił, że przy obecnych dochodach powiatu oraz 

zadłużeniu służby zdrowia, powiat nie jest w stanie dofinansowywać oświaty. Starosta 

powiedział, że problem oświaty jest pogłębiany przez niż demograficzny oraz indywidualne 

wybory uczniów. Powiedział, że w protokole nr 192/II/2006 Zarządu Powiatu z dnia  

31 października 2008 r. przeczytać można iż, ówczesny Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Wacław Gołąb powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 

połączenie szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie z Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz połączenie szkół Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. 

Dodał, że cytuje protokół, aby pokazać, że poprzednie Zarządy poruszały problem szkół,  

nie wdrażając konkretnych rozwiązań w życie. Starosta powiedział, że ZSP Nr 1 w Gryfinie, 

jeśli Rada Powiatu wyrazi zgodę, będzie prowadzony przez Gminę Gryfino. Wyjaśnił,  

że przez połączenie zespołów szkół w Chojnie poprawie ulegnie baza nauczania dla ZSP Nr 2 

w Chojnie, gdzie w ubiegłym roku nie można było zrobić 100% naboru, gdyż szkoła  

nie posiadała odpowiedniej bazy nauczania, podczas gdy w ZSP Nr 2 w Chojnie były 

niewykorzystane sale. Technikum informatyczne trafi do ZSP Nr 1 w Chojnie,  

przez co zwolnią się salę w ZSP Nr 2 w Chojnie co pozwoli zwiększyć nabór do klas 

wielozawodowych. Starosta powiedział, że ZSP Nr 2 w Chojnie ma duży nabór przez  

co bilansuje się w 100% natomiast ZSP Nr 1 w Chojnie miał niewykorzystaną bazę nauczania 
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przez co w 2007 roku trzeba było dofinansować szkołę w wysokości 500 000 zł. Starosta 

wyjaśnił, że w wyniku połączenia zredukuje się liczbę obsługi administracyjnej  

do ok.15 osób, co pozwoli zaoszczędzić ok. 100 000 zł. Przy likwidacji technikum 

informatycznego w Mieszkowicach, należy liczyć, że ok. 50 uczniów trafi do szkoły  

w Chojnie, co pozwala przewidywać zwiększenie subwencji oświatowej o 300 000 zł. Dodał, 

że po połączeniu szkół będą funkcjonować dwa sekretariaty, co wykluczy przemieszczanie 

uczniów pomiędzy budynkami, należy jednak zwrócić uwagę, iż budynki są umiejscowione 

blisko siebie, a uczniowie są w wieku, który pozwala im na bezpieczne przemieszczanie się 

pomiędzy budynkami szkoły. Starosta powiedział, że w wyniku połączenia żaden nauczyciel 

nie traci pracy. Dodał, że podjęciu uchwały o połączeniu Dyrektor ZSP Nr 1 stanie się 

dyrektorem i pracodawcą dla wszystkich nauczycieli. Wyjaśnił, że żadna szkoła nie jest 

likwidowana, jedynie liceum profilowane, do którego od dawna nie było naboru. Starosta 

powiedział, że w przypadku, gdy będzie jeden pracodawca będzie można wynegocjować 

korzystniejsze ceny przy większych zamówieniach publicznych, dyrektor będzie miał także 

do dyspozycji większe grono pedagogiczne. Starosta powiedział, że przywilejem Zarządu jest 

wybieranie dyrektorów jednostek. Zarząd uważa, że Dyrektor ZSP Nr 1 lepiej sobie poradzi  

z tak wielkim zespołem, pomimo doceniania pracy i dokonań Dyrektor ZSP Nr 2 Edyty 

Daszkiewicz, która od roku jest Dyrektorem Szkoły. Starosta powiedział, że Dyrektorzy  

ZSP Nr 2 być może zostaną wicedyrektorami, aby wspierać swoją wiedzą nowych 

kierowników jednostki. Starosta powiedział, że przez rok były prowadzone konsultacje, teraz 

nadszedł czas na rozstrzygnięcia. Poinformował, że odbyło się spotkanie ze związkami 

zawodowymi i dwoma dyrektorami szkół. Na tym spotkaniu wyjaśniono sprawę 

bezpieczeństwa uczniów, uzasadnienie ekonomiczne oraz cel połączenia szkół. Starosta 

powiedział, że 5 lutego o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z Radą Pedagogiczną ZSP Nr 2, 

na którym będą obecni Wicestarosta Jerzy Miler oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. Starosta powiedział, że dziś odbyło się 

niezapowiedziane spotkanie z Radą Rodziców i Barbarą Nożownik, byłą Dyrektor ZSP Nr 2, 

na którym przedstawiciele szkoły przedstawili swoje obawy, wynikające z połączenia szkół. 

Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski. Starosta powiedział, że w na sesji Rady Powiatu w lutym przedstawiony będzie 

projekt uchwały w/s połączenia szkół w Chojnie. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Trzcińsko-Zdrój Józef Szott powiedział, że działania Rady 

Powiatu i Rady Gminy powinny być spójne, a są interesami dwóch różnych instytucji.   
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Powiedział, że Trzcińsko-Zdrój położone jest na kurzawce, co wymusiło naprawę studzienki. 

Przewodniczący powiedział, że gmina wystąpiła do Starostwa o zajęcie pasa drogowego, 

takie otrzymała, ponieważ była zima naprawę trzeba było przesunąć, do czasu, gdy poziom 

wód gruntowych się obniży. Powiedział, że Starostwo naliczyło 30 000 zł za zajęcie pasa 

drogowego. Podkreślił, że tak nie może być, gminy nie raz dokładają do dróg powiatowych 

lub chodników, należałoby nie obciążać gmin dodatkowymi kwotami. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że słowa Przewodniczącego Rady 

Gminy Trzcińsko-Zdrój są logiczne i racjonalne, jednak takie jest prawo. Powiedział,  

że postulat ten powinien być skierowany do posłów Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż zarówno 

osoby fizyczne jak i samorządy muszą zapłacić za zajęcie pasa. Starosta powiedział,  

że np. w Gminie Chojna przy budowie infrastruktury zajęto pas drogowy, wybudowano 

infrastrukturę niesłużącą drodze powiatowej, jednak gmina, jest zobowiązana wnosić opłatę 

nie jednorazowo, ale co rocznie. Dodał, że Starostwo jest kontrolowane i musi pobierać 

opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

 

Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy nie będzie problemów z wykonaniem przez Wydział 

Zarządzania Drogami bieżących napraw ubytków dróg powiatowych po okresie zimowym. 

 

 Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w projekcie budżetu zostały 

zwiększone środki na drogi oraz na utrzymanie pasów drogowych, uwzględniając Powiatowy 

Fundusz Ochrony Środowiska jest to kwota ok. 3 500 000 zł. Starosta powiedział, że kwota 

zostanie zmniejszona o 200 000 zł, które przeznaczone będą na realizację podjętej  

na dzisiejszej sesji uchwały w/s regulacji i podwyżek wynagrodzeń w domach dziecka  

i domach pomocy społecznej. Starosta powiedział, że nie powinno być problemów z bieżącą 

naprawą dróg, gdyż odbyły się już przetargi na wybór firm zajmujących się utrzymaniem 

dróg, po których wyłoniono dwóch wykonawców. Dodał, że również w ramach przetargu 

wyłoniono dwóch wykonawców napraw w ubytkach dróg, metodą  grysów na ciepło. Starosta 

powiedział, że podpisane są umowy z Gminą Chojna i Gminą Gryfina, które są 

odpowiedzialne za utrzymanie dróg w obrębach miasta, podobne umowy zostały 

zaproponowane pozostałym gminom.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Trzcińsko-Zdrój Józef Szott powiedział, że Starostwo 

mogłoby jednak umorzyć należności. 
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Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że gmina wykonując kanalizacje sanitarną, musi 

zapłacić za zajęcie pasa drogowego i nikt nie może jej zwolnić z opłat. Wyjaśnił, że prawo, 

reguluje wysokość stawek, które kontroluje Najwyższa Izba Kontroli podczas kontroli 

dochodów z tytułu wypływu z zajęcia pasa drogowego. Radny wyjaśnił, że praktykuje się,  

że wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, zwraca się gminie w robotach. Radny 

powiedział, że ostatnio przy wykonywaniu prac w Gminie Police zapłacono za zajęcie pasa 

drogowego kwotę ok. 300 000 zł, kwota ta jest zwracana jako finansowanie robót w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla danej gminy. Radny powiedział, że umorzenie 

należności może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.  

 

XXV. Zakończenie posiedzenia; 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że do 30 kwietnia 2008 r. Radni zobowiązani są 

złożyć oświadczenia majątkowe. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła 
 
Jolanta Flaga 
 Przewodniczący Rady 
  
 Roman Michalski 

 

 

 

 


