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PROTOKÓŁ nr XVII/08 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 06 marca 2008 roku 

 
XVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 06 marca 2008 roku w sali obrad 

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

do godz. 16.20. 

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 do podejmowania 

prawomocnych decyzji (obecnych 17 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. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek  

o zmianę porządku obrad (na podstawie paragrafu 18 ust. 5 pkt. 2 Statutu Powiatu 

Gryfińskiego) i zaproponował:  

− wycofanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  

za 2007 r. (druk nr 3/XVII), 

− wprowadzenie w punkcie IX porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu w Gryfinie odnośnie zmiany 

przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare Czarnowo jako druku nr 7/XVII.  

W związku z powyższym kolejne punkty oraz druki w porządku obrad ulegną przesunięciu. 

Przedmioty projekt uchwały był omawiany na wszystkich Komisjach Rady Powiatu, wszyscy 

Radni go otrzymali. 

Porządek obrad z proponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. (zał. nr 3) 

 



 2

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że na trzy dni przed sesją 

protokół z XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2008 r. był dostępny  

dla Radnych, którzy chcieli się z nim zapoznać. Dodał, że do rozpoczęcia sesji nie wpłynęły 

żadne uwagi do protokółu. 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że chciałby zgłosić poprawki do protokołu  

z XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2008 r.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że zgodnie z Regulaminem 

Rady Powiatu w Gryfinie § 36 pkt 1 oraz Statutem Powiatu Gryfińskiego § 34 pkt 5 wszelkie 

uwagi i propozycje zmian do protokołu należy zgłosić do rozpoczęcia sesji. 

 

Radni przyjęli większością głosów protokół z XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  

21 lutego 2008 r.  

 

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

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

 

Na posiedzenie przybył Radny Aleksander Szoka oraz Radny Bogusław Kozioł, więc liczba 

radnych wynosi 19 (17+2=19). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że okres sprawozdania obejmuje okres 

od 8 lutego 2008 r. do 25 lutego 2008 r. W dużej mierze tematem na posiedzeniach Zarządu 

były decyzje podejmowane w sprawie regulacji długów w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie. Dodał, że w ramach 

realizacji budżetu 2008 roku do 30 czerwca zostanie zakończony proces regulacji zobowiązań 

SPZZOZ. Starosta powiedział, że trwa ustalanie ostatnich wierzycieli. Dodał, że niektóre  

z firm, będące wierzycielami SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie nie podejmowały żadnych 

rozmów, ani nie wzywały do uregulowania zobowiązań, co może świadczyć, iż firmy  

te zaprzestały działalności na lokalnym rynku i może to stać się podstawą do dążenia  

do przedawnień zobowiązań. Dodał, że przedmiotem prac Zarządu Powiatu był również 

projekt uchwały w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „DIROW”- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Jest to jedna z form pobudzania stowarzyszeń lokalnych, udzielania im pomocy z pieniędzy 
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publicznych, o czym mówi jedna z wcześniejszych uchwał Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s współpracy ze stowarzyszeniami pozarządowymi. Dodał, że przedmiotem obrad był 

również wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s odwołania darowizny działki oznaczonej nr 209/7, położonej  

w obrębie 2, miasta Trzcińsko-Zdrój przekazanej na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój. 

Powiedział, że odbyło się spotkanie w Gminie Trzcińsko-Zdrój, na którym Burmistrz Gminy 

Trzcińsko-Zdrój zgodził się podpisać ugodę, aby sprawa nie była rozstrzygana w drodze 

sądowej, w zamian uzgodniono, że wyremontowana zostanie droga Trzcińsko-Zdrój - Dębno. 

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu pracował również nad budżetem Powiatu 

Gryfińskiego na 2008 rok, stąd w okresie od złożenia budżetu zaproponowane zmiany. Dodał, 

że budżet na 2008 rok różni się tym od budżetu na 2007 rok, iż nie jest obciążony 

zobowiązaniami z 2007 roku. Budżet, który był realizowany w 2007 roku był obciążony 

kwotą 2 970 000 zł, były to zobowiązania, które przeszły w jednostkach Starostwa 

Powiatowego do realizacji kosztem budżetu 2007 roku. Starosta powiedział, że w części 

budżetu dotyczącej oświaty przewidziano kwoty przeznaczone na podwyżki dla pracowników 

oświaty, dlatego wielkości budżetów dla jednostek oświatowych zostały przyjęte na poziomie 

wykonania z 2007 roku, a więc uwzględniają to co nie będzie wydatkiem 2008 roku,  

np. stypendia, które szkoły wypłacały w ubiegłym roku, które stanowić będą wielkości  

o które zwiększyły się budżety tych jednostek. Starosta powiedział, że pożyczka zaciągnięta 

na regulacje deficytu budżetu przeznaczona będzie na zakończenie restrukturyzacji w zakresie 

finansowym zakładów służby zdrowia tj. uregulowania wierzytelności z wszystkimi 

dotychczasowymi wierzycielami tak, aby nie narastały odsetki. Różnica pomiędzy odsetkami 

kredytu bankowego a odsetkami karnymi kształtuję się na poziomie 5%. Dodał, że 26 lutego 

2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego  

na którym byli obecni członkowie Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej. Celem spotkania było omówienie zagrożeń pożarowych na terenie 

Powiatu Gryfińskiego oraz sposobów współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. 

Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Gryfinie jest główną jednostką reagowania  

w powiecie. Na terenie Powiatu Gryfińskiego znajduje się również 13 Ochotniczych Straży 

Pożarnych, oprócz tego 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej nie będących  

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Powiedział, że w wyniku prac Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego stwierdzono problemy łącznościowe.  

Z chwilą wprowadzenia numeru alarmowego 112 pojawił się problem z likwidacją przesyłu 

radiowego w związku z tym południowej części powiatu jest wydłużony czas powiadamiania, 
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a przez to wydłużył się czas podejmowania działań poprzez straże pożarne. Dodał, że planuje 

się wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby w środkach 

finansowych straży pożarnej uwzględniono środki na inwestycje związane z telekomunikacją, 

a więc na wprowadzenie takiego systemu, który pozwoli, aby czas powiadamiania był zgodny  

z przyjętymi standardami. Starosta poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu był obecny 

na spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Mariolą Cieślą, na którym 

przedstawił informację n/t wdrażania przekształceń oraz restrukturyzacji opieki zdrowotnej  

i szpitala powiatowego w Gryfinie. Dodał, że Dyrektor Mariola Cieśla zaproponowała pomoc 

przy renegocjacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

Radny Jan Gładkow zapytał, czy środki przeznaczone na podwyżki dla pracowników 

oświaty są przekazywane do budżetu powiatu czy powiat powinien wygospodarować  

je w ramach swojego budżetu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeśli jest zarządzona podwyżka,  

a więc zmiana podstawy wynagradzania dla nauczycieli, pracodawca jest zobowiązany 

wypłacić oraz wyrównać wynagrodzenia. Jednostki samorządu terytorialnego robią  

to w różny sposób, poprzez wypłacanie ze swoich środków, bądź poprzez zaciągnięcie 

kredytów, a więc nie ma oczekiwań, że natychmiast zwiększy się subwencja. Dodał,  

że jednostki samorządu terytorialnego otrzymały informacje n/t zwiększeń subwencji 

oświatowej, jednak nie jest to potwierdzona informacja. Powiedział, że nie jest jeszcze 

ustalona faktyczna podstawa wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. 

 

III. Wnioski i interpelacje radnych: 

 

- brak wniosków i interpelacji, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski ogłosił przerwę, która trwała od 14.25  

do 14.30 podczas której przekazał prowadzenie obrad sesji Rady Powiatu 

Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie Rafałowi Mucha. 

 

Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski oraz Radny Krzysztof 

Ziętek, więc liczba radnych wynosi 17 (19-2=17). 



 5

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” - 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XVII); 

 

Wicerzewodniczący poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/188/2008 została przyjęta większością głosów 

(16 za; 0 wstrzymał się; 1 przeciw). 

 

Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 18 (17+1=18). 

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

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. 

(druk nr 3/XVII); 

 
- druk został wycofany 

 
VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań 

realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania  

w 2008 r. (druk nr 4/XVII); 

 

Wiceprzewodniczący zarządził reasumpcję głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, z powodu 

nie odczytania projektu uchwały.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/188/2008 została przyjęta większością głosów  

(17 za; 0 wstrzymał się; 1 przeciw). 

 

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

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/189/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 
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VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  

nr 5/XVII); 

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

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/190/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 
 

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

wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze 

darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 6/XVII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu wniósł o następujące 

zmiany zapisów w uzasadnieniu do w/w projektu uchwały: 

− w akapicie pierwszym uzasadnienia należy zmienić „Uchwałą nr X/126/2007 z dnia 30 

sierpnia 2008 r.” na „Uchwałą nr X/126/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.” 

− w akapicie drugim uzasadnienia należy zmienić „... a w części pozostawia funkcję ulicy 

lokalnej...” na „... a w części pozostawiają funkcję ulicy lokalnej...” 

− w akapicie czwartym uzasadnienia w ostatnim zdaniu po słowach „....stanowiących 

własność Powiatu Gryfińskiego...” dodano „... i podjęcie nowej uchwały...” 

− zapis akapitu piątego zostaje usunięty „Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały 

w sprawie zmiany celu, na który ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego jest uzasadnione”. 

Starosta powiedział, że wszyscy Radni otrzymali poprawione uzasadnienie do w/w projektu 

uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy 

Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu 

Gryfińskiego. W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie  

(18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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Salę obrad opuścił Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 18 (18-1=17). 

 

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

i zarządził głosowanie.  

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/191/2008 została przyjęta jednogłośnie  

(17 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

Powiatu w Gryfinie odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych 

Gminy Stare Czarnowo (druk nr 7/XVII); 

 

Na salę obrad powrócił Radny Krzysztof Ziętek, więc liczba radnych wynosi 18 (17+1=18). 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że 108 mieszkańców Gminy Stare 

Czarnowo chce zostać mieszkańcami Gminy Szczecin, gdyż są związani z Gminą Szczecin. 

Mieszkańcy Ci są skomunikowani z Gminą Szczecin, a dzieci uczęszczają do szkół  

w Szczecinie. Wójt dodał, że są to grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Gryfino oraz blok 

10-rodzinny wybudowany przez szczecińską firmę Unikom a także kawałek ulicy Topolowej, 

która prowadzi do Jezierzyc. Powiedział, że jest przekonany, że przejście mieszkańców  

do Gminy Szczecin ułatwi im życie, gdyż nie uczestniczyli oni w życiu Gminy Stare 

Czarnowo, nie bywali na wyborach oraz nie czuli się związani z gminą. Wyjaśnił,  

że mieszkańcy Gminy Stare Czarnowo protestowali przeciw włączeniu całej gminy do Gminy 

Szczecin. Propozycja Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztofa Krzystka po dyskusjach  

z mieszkańcami została jednogłośnie odrzucona przez Radę Gminy Stare Czarnowo. 

 

Radny Sławomir Terebecki powiedział, że Radni otrzymali dodatkowe materiały poglądowe 

do w/w projektu uchwały, co pozwoliło zapoznać się ze stanowiskiem mieszkańców  

w tej sprawie, takiej wiedzy wcześniej Radni nie posiadali. Radny zwrócił się z prośbą  

o potwierdzenie przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, że połowa osób uprawnionych  

do głosowania z tego terenu, zebrała się 27 lutego i jednogłośnie wyraziła chęć przejścia  

do Gminy Szczecin. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że spotkanie takie odbyło się  

na podstawie uchwały Rady Gminy w/s przystąpienia do konsultacji społecznych. Dodał,  
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że został wyznaczony termin oraz miejsce spotkania. Mieszkańcy, którzy przybyli  

na spotkanie zagłosowali jednogłośnie za włączeniem ich w struktury Gminy Szczecin,  

a więc wszystkie czynności wymagane przez prawo zostały dotrzymane. Powiedział,  

że opóźnienie wynikało z działań obronnych przed przyłączeniem całej Gminy Stare 

Czarnowo do Gminy Szczecin. Wójt powiedział, że ma nadzieję, iż opinia Rady Powiatu w/w 

sprawie będzie pozytywna. 

 

Radny Ryszard Laska zapytał, czy nowa granica Gminy Stare Czarnowo opierać się będzie 

o drogę krajową nr 3. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że droga krajowa nr 3 przebiega  

od strony Pyrzyc przez Śmierdnicę, tam zlokalizowane jest skrzyżowanie wspomnianej ulicy 

Topolowej, przy skrzyżowaniu są dwa budynki mieszkalne i trzy budynki gospodarcze, które 

kiedyś należały do Nadleśnictwa Gryfino i jednocześnie należą do Gminy Stare Czarnowo. 

Wójt dodał, że granica ta jest bardzo skomplikowana, gdyż przebiega np. przez połowę boiska 

sportowego lokalnego klubu sportowego. 

 

Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy grunty, które przejdą do Gminy Szczecin stanowią 

lasy. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że te grunty to lasy. Dodał,  

że Nadleśnictwo Gryfino wyraziło pozytywną opinie w tej sprawie, jeśli Rada Powiatu 

również wyrazi pozytywną opinie, rozpocznie się omawianie szczegółów. 

 

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

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/192/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiany obligacji  

na kredyt długoterminowy (druk nr 8/XVII); 
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Wiceprzewodniczący Rafał Mucha powiedział, że w w/w projekcie uchwały zabrakło  

w punktach §1 określenia WIBOR oraz zamiast „...% marży....” powinno być „...punkta 

procentowego marży...”. 

  

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu zgłosił wniosek o następujące 

zmiany w projekcie uchwały:  

− dodanie w punktach §1 określenia WIBOR  „... oprocentowaniem WIBOR...” 

− zmianę „...% marży...” na „...punkta procentowego marży...” 

 

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zamiany obligacji na kredyt długoterminowy.  

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

0 przeciw). 

 

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

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/193/2008 została przyjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na rok 2008 (druk nr 9/XVII); 

 

Wiceprzewodniczący Rafał Mucha odczytał treść pisma oraz treść uchwał Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. oraz w sprawie 

wydania pozytywnej opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 

publicznego Powiatu Gryfińskiego, które znajdowało się na wykazie pism skierowanych  

do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie z XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu  

20 grudnia 2007 r. (zał. 5) oraz odczytał treść pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie wraz z uchwałą Nr CXCIX/605/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, które znajdowało się  

na wykazie pism skierowanych do Rady Powiatu w Gryfinie z XV sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. (zał. 6). 
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Radny Adam Nycz powiedział, że w treści pisma odniesiono się do gminnego projektu 

budżetu co nie stanowi przedmiotu obrad Rady Powiatu. 

 

Wiceprzewodniczący Rafał Mucha powiedział, że jedynie w treści pisma z dnia 11 lutego 

2007 r. wspomniano o gminnym publikatorze teleinformatycznym, jednak odczytane pisma 

wraz z uchwałami odnoszą się do budżetu Powiatu Gryfińskiego. 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację dotyczącą projektu uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, która stanowi 

załącznik nr 7. 

 

Radny Adam Nycz powiedział, że projekt budżetu został przygotowany przejrzyście  

i klarownie, za co należą się słowa uznania dla Pani Skarbnik Powiatu. Powiedział, że w 

ciągu roku zgłaszał kilka propozycji zmian do budżetu, jednak nie zostały one rozpatrzone  

m.in. zakup budynku banku z kredytu w sytuacji kiedy zaciągnięty jest kredyt, a więc są  

to środki do dyspozycji powiatu a nie są środkami powiatu oraz aby środki przeznaczone  

na internat mogłyby być przeznaczone na inne zadania. Radny powiedział, że chce zadać 

pytanie retoryczne dwóm Radnym, którzy są członkami Zarządu Powiatu, który kiedyś byli  

w opozycji i krytykowali, że budżet równoważy się przy pomocy sprzedaży nieruchomości. 

Dodał, że jest przekonany do budżetu, który jest nowy i autorski dlatego zagłosuje za nim, 

choć miał zamiar się wstrzymać przy głosowaniu nad projektem uchwały. Powiedział,  

że ma nadzieję, że uda się Zarządowi Powiatu zrealizować projekt budżetu na rok 2008 

zgodnie z przyjętymi założeniami. 

 

Radny Maciej Racinowski powiedział, że poprzednie lata pokazały, że w projektach 

budżetów wykazywana była sprzedaż nieruchomości, jednak nigdy nie była realizowana. 

Dodał, że obecna kadencja realizuje zaplanowane w budżecie sprzedaże, stąd inna opcja. 

 

Radny Adam Nycz powiedział, że można byłoby dyskutować na temat budżetu i że obecnie 

Radny przyjmuje a priori, że obecny Zarząd Powiatu zrealizuje założenia projektu budżetu, 

stąd refleksje. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że historia jest dobrą nauczycielką  

i mając na uwadze doświadczenia z 2006 roku, kiedy zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych nastąpiła blokada środków, którą dyrektorzy szkół i innych jednostek pamiętają  

i biorąc pod uwagę to co zauważył Radny, że w jednostkach samorządu terytorialnego  

oraz w budżecie państwa planuje się sprzedaże, co jest pozycją ryzykowną. Powiedział,  

że na komisjach Rady Powiatu Zarząd Powiatu przedstawiał jakie ma zabezpieczenia w razie 

gdyby realizacja sprzedaży nie doszła do skutku, te zabezpieczenia dają możliwość,  

że nie będzie trzeba wprowadzić blokady środków, co powoduje że kolejne budżety  

są obciążone zadaniami niezrealizowanymi z poprzednich lat. 

 

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

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania uchwała Nr XVII/194/2008 została przyjęta większością głosów 

(17 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że udzielił ustnej odpowiedzi  

na interpelację Radnego Bronisława Krzyżanowskiego Nr 12/XVI/2008 na posiedzeniu  

XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 21.02.2008 r. oraz odpowiedzi w formie pisemnej. 

 

XIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Pracownik Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie Patrycja Biernat 

powiedziała, że w grudniu odbył się pierwszy nabór wniosków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodała, że Cech Rzemiosł 

Różnych i Przedsiębiorców złożył dwa wnioski projektowe, które otrzymały dofinansowanie. 

Powiedziała, że z dniem 1 lutego rozpoczęto realizację projektów, które są projektami 

szkoleniowymi skierowanymi do osób pracujących Powiatu Gryfińskiego, mające na celu 

podniesienie kompetencji i kwalifikacji tych osób. Dodała, że 18 marca odbędzie się 

konferencja na rozpoczęcie projektów i zaprosiła Radnych Powiatu do uczestnictwa w niej. 

Powiedziała, że program konferencji jest załączony do zaproszeń skierowanych do Radnych. 
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Radny Jan Podleśny podziękował w imieniu Zarządu Powiatu za przyjęcie budżetu  

oraz dodał, że dołoży się wszelkich starań, aby mógł on być zrealizowany w 100%. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że od dnia 1 marca 2008 r. 

Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu zostanie Pani Aneta Płóciennik-

Śmiałkowska. Dodał, że Zarząd Powiatu zajmował się również projektem pt. „I ty możesz 

mówić poprawnie” opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

przygotowanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie z powodu błędów 

jednak nie będzie realizowany. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu podejmie decyzję 

w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński oraz przeprosił, że do tej pory tego 

nie uczyniono. 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że w protokole z XVI sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 21 lutego 2008 r. pominięto jego wypowiedzi dotyczące likwidacji Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach oraz niepełna jest wypowiedź dotycząca 

połączenia Zespołu Szkół Ponadgimznazjalnych Nr 1 w Chojnie i Zespołu Szkół 

Ponadgimznazjalnych Nr 2 w Chojnie, gdzie Radny wyliczał ilość uczniów przypadających 

na jednego nauczyciela, na jednego pracownika obsługi itd. Radny powiedział, że nie jest 

pewien czy celowo pominięto jego wypowiedzi, czy przez nieuwagę. Radny odniósł się 

również do artykułu, który ukazał się w Gazecie Chojeńskiej, który podpisany jest przez 

Radnego Piotra Waydyka i powiedział, że są jeszcze inne różne gazety do zamieszczania 

artykułów i że nie czuje się obrońcą ludu i nie potrzebuje się reklamować. 

 

Radny Piotr Waydyk powiedział, że jest autorem artykułu i sam ma prawo wybrać w której 

gazecie chce tekst zmieścić. 

 

Radny Bogusław Kozioł powiedział, że był obecny na ostatniej Radzie Miejskiej  

w Mieszkowicach podczas której tamtejsi Radni zadawali pytania w sprawie stanu dróg  

w Gminie Mieszkowice.  

 

Radny Bogusława Kozioł złożył wniosek - z prośbą o informację w jakim czasie zostaną 

wypełnione ubytki w pasach drogowych w drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice  
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i Gminie Moryń oraz jak często Wydział Zarządzania Drogami sprawdza bezpieczeństwo 

dróg. 

 

Odpowiedź na wniosek Radnego Bogusława Kozioła 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że remonty 

cząstkowe ubytków nawierzchni obywają się na bieżąco, ze względu na warunki 

atmosferyczne uległo to opóźnieniu, gdyż ubytki były wypełnione wodą, natomiast dzisiaj  

w tych dwóch gminach są przeprowadzone bieżące remonty. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że wszyscy Radni otrzymali 

wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu, które są do wglądu i stanowią 

załączniki do niniejszego protokołu.  

1. Pismo z dnia 11 lutego 2008 r. mieszkańca Powiatu Gryfińskiego skierowane  

do Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój dot. stanu dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój.  

( zał. nr 8 ) 

2. Pismo z dnia 12 lutego 2008 r. Starosty Pyrzyckiego w/s zaproszenia przedstawicieli 

Powiatu Gryfińskiego do udziału w X międzynarodowych Mistrzostwach Polski 

Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” oraz prośba o rozpropagowanie w/w imprezy 

sportowej. ( zał. nr 9 ) 

3. Pismo znak: DD 4242/22/AF/08 z dnia 26 lutego 2008 r. Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Szczecinie w/s dotacji celowej Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dot. kościoła 

parafialnego p.w. NSPJ w Kołbaczu gm. Stare Czarnowo. ( zał. nr 10) 

 

XIV. Zakończenie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zamknął 

XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła 
 
Jolanta Flaga 
 Przewodniczący Rady 
  
 Roman Michalski 
 


