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PROTOKÓŁ nr XVIII/08 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

 
XVIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 24 kwietnia 2008 r. w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 o godz. 14.00. 

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).   

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał radnych i zaproszonych gości,  

Wójta Gminy Widuchowa Pana Michała Lidwina, Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Moryniu Pana Karola Głodnego oraz pracowników Starostwa Powiatowego.  

Na protokolantów powołał Magdalenę Kłobut i  Agnieszkę Małyszko.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu wniósł o zmianę  

w porządku obrad polegającą na wycofaniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów 

prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych (druk nr 4/XVIII). Złożony wniosek związany  

jest z propozycją Radnego Jana Gładkowa, który na Komisji Budżetowej przedstawił własną 

dot. określania zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów 

prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych, która jest zasadna i w związku z tym będzie rozpatrywana. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku złożonego w imieniu Zarządu Powiatu  

przez Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego. W wyniku  głosowania wniosek został 

przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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Na posiedzenie przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha oraz Radny 

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

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (zał. nr 3). W wyniku 

głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 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/XVIII). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ze względu na obszerne 

sprawozdanie  swoje wystąpienie  ograniczy do udzielenia odpowiedzi na pojawiające  

się pytania, a także przekazania informacji nt. funkcjonowania Zarządu Powiatu jako 

Zgromadzenia Wspólników dot. powołania spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka  

z o.o.” Dodał, że powyższa spółka  jest w fazie rejestracji w  Krajowym Rejestrze Sądowym - 

został złożony wniosek. Równolegle Zgromadzenie Wspólników podjęło na posiedzeniu 

uchwałę w sprawie nadania statutu niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.  

W momencie uzyskania z KRS wypisu zostanie złożony u Wojewody Zachodniopomorskiego 

komplet dokumentów w zakresie zarejestrowania niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Dodał, że wspólnie po konsultacjach z dziekanem tutejszej parafii szpital będzie nosił nazwę 

im. Jana Pawła II. Następnym etapem, który jednocześnie będzie zamykać proces tworzenia 

spółki, i rozpoczynać  życie nowego podmiotu będzie cesja kontraktu z NFZ Oddział  

w Szczecinie. Czynione są wszelkie starania, aby spółka rozpoczęła swoją działalność  

w jak najbliższym czasie (planowana jest na maj). Odnosząc się do Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego, będącego przedmiotem obrad powiedział, że program nie odzwierciedla  

w pełni oczekiwań mieszkańców Powiatu Gryfińskiego ale zawiera hasłowy wykaz 

planowanych inwestycji, jak również środki, jakie w kolejnych latach powiat może 

wygenerować. Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Krajowym Zarządzie Dróg  

i Autostrad w Warszawie oraz w Ministerstwie Infrastruktury, wspólnie z  Burmistrzem 

Miasta i Gminy Gryfino Henrykiem Piłatem wraz z Jego zastępcą Maciejem Szabałkinem,  

Senatorem Janem Olechem, Przewodniczącym Rady Powiatu Romanem Michalskim.  

Na spotkaniu  Ministerstwie Infrastruktury zabiegano o dofinansowanie inwestycji dot. 
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przebudowy  ul. Mieszka I nr 1481 Z w Gryfinie, na którą środki w kwocie 300.000,00 zł 

zostały zabezpieczone w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Natomiast w Krajowym Zarządzie Dróg i Autostrad zabiegano o dofinansowanie odcinka 

dogi powiatowej, który stanowi obwodnicę dla Mieszkowic, tj. przebudowy w pierwszym 

etapie  ul. Odrzańskiej, w drugim- ul. Dworcowej. Starosta dodał, że trwają starania  

o umieszczenie w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obwodnicy  

dla Gryfina, z informacji, jakie udało się uzyskać ma zostać złożony odpowiedni wniosek 

przez szczecińska dyrekcję i obwodnica zostanie ujęta w planie. Starosta oddał głos 

Wicestaroście Gryfińskiemu Jerzemu Milerowi, który złożył informację nt. uczestnictwa 

Powiatu Gryfińskiego w posiedzeniu  Związku Powiatów Polskich. 

 

Na posiedzenie przybył Radny Krzysztof Ziętek wraz z Radnym Bogusławem Koziołem, 

 więc liczba radnych wynosi 20 (18+2=20). 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że Związek Powiatów Polskich istnieje  

od 11 lat, zrzesza z 380 powiatów i miast w ich granicach ponad 330 członków. Bieżącą 

działalnością Związku jest praca w komisjach problemowych polegająca na wymienianiu 

poglądów i opiniowaniu projektów ustaw, w których pracownicy Starostwa biorą czynny 

udział w formie elektronicznej. Coroczne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 

odbyło się w dniach 3-4 kwietnia, na którym zostało wypracowanych wiele stanowisk.  

W zgromadzeniu uczestniczyło wiele wybitnych gości m.in. Wicepremier Grzegorz Schetyna, 

który mówił o zamiarach Rządu, przede wszystkim o zamiarze dokończenia reformy 

administracji publicznej. Co do przyszłych wyborów Wicepremier przekazał, że jest zdania, 

aby wybory odbywały się w ordynacji jednomandatowych okręgów wyborczych, jak również 

popiera sprawę dot. bezpośredniego wyboru na funkcję starosty, których poglądów z kolei  

nie popierał wicepremier Waldemar Pawlak. Wicestarosta dodał, że udział Powiatu 

Gryfińskiego w powyższym związku uważa za bardzo dobry.  

 

III. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego dla Powiatu 

Gryfińskiego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pana Zbigniewa 

Kruczkowskiego.     

 

Lek. Med. Zbigniew Kruczkowski  na początku złożył podziękowanie za zaproszenie  

Staroście, po czym  przeszedł do przedstawiania stanu sanitarnego powiatu. Powiedział,  



 4

że w Powiatowej Stacji Sanitarnej istnieje tzw. pluton rozpoznania skażeń będący instytucją 

opartą głównie na działalności laboratorium stacji. Pluton jest jednostką funkcjonującą  

w razie zagrożeń występujących w sposób nieprzewidywalny i służy do wstępnego 

rozpoznania  skażeń bakteriologicznych ewentualnie chemicznych jakie mogłyby w tym 

czasie powstać. Dodał, że współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie,  

z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Gryfinie, z Polskim Czerwonym Krzyżem,  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Gryfinie, z Inspektoratem  Nadzoru Budowlanego w Gryfinie. Tak więc ta współpraca  

i współdziałanie w ramach struktur powiatowych jest dosyć duża. Najważniejszymi  

sprawami  z  działalności stacji i w ocenie stanu sanitarnego na terenie Powiatu Gryfińskiego 

są problemy z działalności epidemiologii, higieny żywienia oraz higieny komunalnej. 

Odnosząc się do powyższego dodał, że Powiat Gryfiński jest jednym z lepszych powiatów 

pod względem częstotliwości występowania chorób epidemiologicznych. Dodał,  

że w ubiegłym roku na terenie powiatu wystąpił 1 przypadek posocznicy paciorkowcowej, 

który udało się skutecznie wyleczyć. Wykonano 831 szczepień gruźlicy, 749 szczepień 

żółtaczek oraz odnotowano 322 przypadki zachorowań na ospę wietrzną. Dodał,  

że w ubiegłym roku odnotowano 143 zachorowania i w porównaniu z innymi powiatami, 

Powiat Gryfiński zajmuje 3 bądź 4 miejsce od końca na 22 stacje Województwa 

Zachodniopomorskiego pod względem najmniejszej liczby zachorowań. Najpoważniejszą 

ilość zachorowań stanowią nowo wykryte  zakażenia wirusem HIV – w 2007 r. odnotowano 

16 przypadków. Odnosząc się do higieny żywienia powiedział, że w wielu dużych zakładach 

pracy zostały uruchomione procedury tzw. dobrej praktyki higienicznej. Problem  

z ich wprowadzeniem jest w małych zakładach gastronomicznych, gdzie obsługa często 

ogranicza się do 2-3 osób. Niemniej pod koniec bieżącego roku udało się stacji stworzyć 

grupę osób,  obecnie szkoloną w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, która będzie pomagać  

przy  opracowaniu tychże procedur. W ubiegłym roku zostało przeprowadzonych 120 kontroli 

w zakładach gastronomicznych oraz żywieniowych. Podczas ich wykonywania   

nie stwierdzono rażących przekroczeń stanu sanitarnego. Odnosząc się  do higieny 

komunalnej poinformował, że jest to sprawa przede wszystkim organizacji  poboru wody.  

W 2007 r. udało się doprowadzić do tego, że nie występują już na terenie powiatu 

indywidualne ujęcia wody. W niewielkich gospodarstwach liczących 3-4 budynki udało  

się załatwić sprawę poprzez podłączenie hydroforu do studni, z których korzystają  

te domostwa. Dodał, że jest to bardzo ważne, ponieważ w 1997 r., kiedy miała  miejsce 

powódź, kontrola jakości wody zalanych studni doprowadzała do niektórych ich zamknięć 
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celem uchronienia ludzi przed ewentualnym zatruciem. Poinformował, że Powiatowa Stacja 

Sanitarna nie była w stanie w tak krótkim okresie czasu zbadać wodę w tak wielu studniach.  

W tej chwili ze względu na fakt, iż wszystkie wioski zostały zwodociągowane, możliwość 

przebadania wód jest praktycznie 100%. W ubiegłym roku przeprowadzono 1101 badań 

dot. jakości i zdatności wody do użytku, w tym wykonano 262 kontrole i badania wód Basenu 

C.W. Laguna  w Gryfinie, 62 badania kąpielisk oraz w sumie wykonano 3742 badania 

fizyczne i mikrobiologiczne. Zbigniew Kruczkowski powiedział, że w chwili obecnej istnieją  

tak dokładne metody przebadania wody pitnej, że wyklucza się jakiekolwiek jej zbrudzenia  

i dopuszczenia do powszechnego użytku bez kontroli stacji. W ubiegłym roku zostało 

uruchomione w stacji urządzenie umożliwiające badanie składowych ilości metali ciężkich. 

Na terenie całego województwa zachodniopomorskiego działają 4 takie urządzenia. Dzięki 

pomocy dużych zakładów pracy oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie zaistniała 

możliowśc uzyskania pełnego badania parametrów, na jakie została przeznaczona stacja  

oraz jej laboratorium. Zbigniew Kruczkowski obiecał, że na koniec bieżącego roku 

akredytacja  obejmie wszystkie parametry wody i w ten sposób Powiatowa Stacja Sanitarna  

w Gryfinie będzie 1 z 7 na terenie województwa, która będzie potrafiła wykonać wszystkie 

badania wody. Na zakończenie dodał, że laboratorium stacji funkcjonuje od 1994 r. i  po 1997 

r., kiedy  przyszło wykonywać większe badania udało się pozyskać stacji takie parametry 

badania oraz wyniki, które obecnie porównywalne są z wynikami renomowanych stacji.  

 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że w m. Lisie Pole-kolonia znajduje  

się 14 gospodarstw domowych, które nie są podłączone do zbiorowego ujęcia wody.  

 

Lek. Med. Zbigniew Kruczkowski wyjaśnił, iż panuje tam taka sytuacja, gdzie część 

gospodarstw zrobiło sobie własne ujęcia z hydroforem. Dodał, że te hydrofornie są badane 

oraz  cały czas znajdują się pod kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarnej w Gryfinie.  

Nie we wszystkich koloniach oraz wioskach występuje wodociąg w dosłownym tego słowa 

znaczeniu, cześć jest takich gdzie kilka domów podłączonych jest do jednego hydroforu  

i do jednej studni, która również podlega badaniom. 

 

Radny Jan Gładkow zapytał, czy możliwa jest bezpieczna kąpiel w ciepłym kanale, w rzece 

Odrze oraz powyżej Dolnej Odry. 

 

Lek. Med. Zbigniew Kruczkowski odpowiedział przecząco. 
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IV. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie za 2007 r. przez Dyrektora jednostki Pana Mariana Mielczarka. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek przedstawił 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie stanowiące zał. nr 5 

 do niniejszego protokołu. 

 

V. Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gryfiński w kategorii za wybitne wyniki w nauce  

za I semestr roku szkolnego 2007 / 2008. 

 

Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Magdalena Pieczyńska 

przedstawiła pokrótce uczniów, którym wręczone zostały stypendia Rady Powiatu za wybitne 

wyniki w nauce przez Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Michalskiego  

oraz Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Rafała Muchę i Henryka Kaczmara (zał. nr 6  

do niniejszego protokołu) 

 

VI.    Wnioski i interpelacje radnych. 

- brak 

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 rok. 

- odczytanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. (druk nr 2/XVIII); 

- prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za 2007 r. 

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za rok 2007,  

- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu 

za 2007 rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie,  

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
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Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącym udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu za rok 2007. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  w Gryfinie Roman Michalski odczytał projekt uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

za 2007 r. (druk nr 2/XVIII). 

 

Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Izabela Świderek przedstawiła prezentację sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 r., stanowiącą zał. nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr XXXI/81/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 

Powiatu w Gryfinie  z wykonania budżetu za 2007 r., stanowiącą zał. nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński odczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 rok  

wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007, stanowiącą zał. nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr XXXI/82/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2007 r., stanowiącą zał. nr 10 

do niniejszego protokołu. 

 

Radny Powiatu Gryfińskiego Bronisław Krzyżanowski powiedział, że jako wieloletni 

radny, zarówno w gminie jak i w powiecie, doskonale rozumie czym jest instytucja 

absolutorium, czym jest przyjęcie bądź nie, sprawozdania z wykonania budżetu. Będąc kiedyś 

wielokrotnie na szkoleniach członków komisji rewizyjnych prowadzonych przez profesora 
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Wojciecha Misiąga, utkwiło mi w pamięci takie zdanie: „Radny może głosować przeciw 

udzieleniu absolutorium, bo mu się nie podoba np. ubiór, krawat, wąsy bądź arogancja  

i zachowanie wójta, burmistrza bądź starosty mimo, że do wykonania budżetu  

nie ma uwag”. Biorąc jednak  pod uwagę pozytywną opinię wyrażoną przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową, a także wniosek pozytywny Komisji Rewizyjnej, również pozytywną opinię 

RIO do tego wniosku oraz moją ocenę działalności Zarządu za miniony rok  

będę głosował za udzieleniem absolutorium. Radny dodał, że pojedyncze tematy,  

z którymi się nie zgadzał, nie mogą przesłaniać całokształtu efektów pracy Zarządu a czas 

pokaże słuszność podjętych decyzji. Radny zapytał, dlaczego wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  

w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 nie został podpisany  

przez dwóch członków Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński odpowiedział, że wniosek  

nie został podpisany przez dwóch członków, ponieważ byli oni nieobecni na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący ponownie odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r., poprosił  

o stanowiska komisji (zał. nr 4 do niniejszego protokołu) i zarządził głosownie. W wyniku 

głosowania Uchwała nr XVIII/195/2008 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymało 

się; 0 przeciw). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski złożył Staroście Gryfińskiemu, jako 

Przewodniczącemu Zarządu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z tytułu uzyskania 

absolutorium. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu jak i swoim 

podziękował za tę ocenę. Dodał, że jest to wspólna praca, a w roku ubiegłym przyszło 

podejmować bardzo trudne decyzje, z którymi nie zawsze do końca wszyscy się zgadzali. 

Podejmowane  decyzje służą temu, aby w kolejnych latach możliwe było „zbieranie  

ich owoców”. Dzisiejsze uroczyste wręczenie stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom 

pokazuje, że zmiany w szkolnictwie nie mają służyć tylko efektom finansowym, ale przede 

wszystkim poprawie bazy do nauczania, aby tak wybitnych uczniów w Powiecie Gryfińskim 
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było jak najwięcej. Dodał, że w ubiegłym roku został zlikwidowany Powiatowy Zarząd Dróg. 

Działanie to można zaliczyć do wspomnianych decyzji trudnych, ponieważ często  

przy przekształceniach trzeba było podejmować decyzje wobec innych osób. W rezultacie 

jednak chodzi o to, aby pieniądze pochodzące od podatników były wykorzystywane  

na słuszny cel, który będzie im służył tj. na poprawę stanu dróg  na terenie Powiatu 

Gryfińskiego. Dodał, że na całokształt pracy wpływa nie tylko działalność  Zarządu Powiatu  

ale również praca naczelników oraz pracowników, za co podziękował. Ponadto zwrócił  

się z podziękowaniami do wszystkich obecnych, że rok 2007 udało się zakończyć takim 

wynikiem - jaki przedstawiła Pani Skarbnik oraz dodał, że ma nadzieję, że w 2008 r. będą 

„zbierane tego owoce”. Na zakończenie podziękował za udzielenie Zarządowi Powiatu 

absolutorium. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha zwracając się do Starosty Gryfińskiego 

powiedział, że przede wszystkim podziękowania należą się dla Pani Skarbnik Powiatu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zawsze dziękuje Pani Skarbnik. 

 

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

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

(druk nr 3/XVIII). 

 

Posiedzenie opuścił Radny Jan Podleśny wraz z Radnym Aleksandrem Szoką, więc liczba 

radnych wynosi 18 (20-2=18). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski ogłosił przerwę, która trwała od godz. 15.40 

do godz. 15.45. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski sprawdził quorum w wyniku 

którego stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/196/2008 została podjęta 

jednogłośnie (14 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w woli przypomnienia powiedział, że projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia 

rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych  

 i w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych (druk nr 4/XVIII) został zdjęty 

 z porządku obrad, w wyniku czego kolejne druki ulegają automatycznemu przesunięciu - druk 

nr 5/XVIII stał się drukiem nr 4/XVIII itd. 

 

Na posiedzenie powrócił Radny Bogusław Kozioł, więc liczba radnych wynosi 15 (14+1=15). 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” (druk nr 4/XVIII). 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że z założenia jest przeciwny takim instytucjom  

państwowym jak: Rzecznik ds. dziecka, czy też Pełnomocnik ds. dyskryminacji, ponieważ 

uważa ich funkcjonowanie za niezasadne i dlatego wstrzyma się od głosu. 

 

Na posiedzenie powrócił Radny Józef Medyński, więc liczba radnych wynosi 16 (15+1=16). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/197/2008 została podjęta 

większością głosów (15 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia „Wieloletniego programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk  

nr 5/XVIII). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/198/2008 została podjęta 

większością głosów  (15 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 
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XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2008 – 

2013 (druk nr 6/XVIII). 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał o możliwość przesunięcia o rok terminu 

wykonania przebudowy ulic: Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Ogrodowej w Chojnie. Obecnie 

inwestycja planowana jest na lata 2011-2013, z tym że w 2008 r. została zabezpieczona kwota 

w wysokości 200.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Dodał, że może uda  

się pozyskać środki z zewnątrz, a także wspólnie z Gminą Chojna porozmawiać  

o powyższym. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego w osobach: Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma  

wraz z pracownikiem tutejszego wydziału Marią Ilińczyk byli po raz kolejny na rozmowach  

i w dalszym ciągu Starostwo oczekuje na konkretną odpowiedź z Gminy Chojna. Starosta 

powiedział, że remont mógłby zostać  rozpoczęty jeszcze w bieżącym roku z uwagi  

na to, że powiat na wykonanie zadania nie potrzebuje dokumentacji technicznej. Zakres robót, 

jaki miałby być przez powiat wykonany na w/w ulicach zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane wymaga jedynie zgłoszenia. Pozwolenie na budowę i dokumentacja techniczna 

jest potrzebna, ponieważ w tej części Chojna nie jest skanalizowana. Dodał, że obecnie 

prowadzone są rozmowy z Krajowym Zarządem Dróg i Autostrad, ponieważ w ramach 

planowanej inwestycji na drodze nr 31 w Chojnie w roku 2009, która została w  rezultacie 

przesunięta na 2011 r., będą wykorzystane drogi powiatowe. Trwają rozmowy  

w tym zakresie, ponieważ Krajowy  Zarząd Dróg i Autostrad zwrócił się do powiatu  

o przekazanie niektórych nieruchomości nieodpłatne w zamian za remonty na drogach,  

na których powiat jest zarządcą. Dodał, że powiat zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba  

tą drogę remontować, ale na tym etapie nie wydaje się to zasadne, aby przyspieszać termin 

realizacji inwestycji. Ponadto aktualizacja WPI następuje co roku, także  w kolejnym radni 

będą mogli się tym tematem zająć.  

 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że kiedy miał przyjemność rozmawiać  

z Burmistrzem Miasta i Gminy Chojna twierdził, że środki są zabezpieczone na tę inwestycję 

tylko występuje pewne niedopowiedzenie. Dodał, że ta sytuacja jest dla niego niezrozumiała  
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i wyraził chęć uczestnictwa w kolejnych rozmowach, ponieważ chciałby  

się dowiedzieć, która ze stron wykazuje się nieprawdomównością. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że kiedy podejmuje  

się jakiekolwiek działania należy je wykonywać dobrze, ponieważ istnieje wiele przykładów 

na to, że najpierw wykonuje się na nawierzchniach nakładki, później  

się „ryje” a efekt końcowy jest taki, że na nowej nakładce „dziury” same powstają. Dodał,  

że dobrym przykładem jest współpraca Starostwa Powiatowego i Gminy Gryfino. Kończą  

się prace na skrzyżowaniu Kościelna-Bałtycka – w tym roku ma być pozwolenie na budowę 

przebudowy kanalizacji ul. Kościelnej do podwęzła prowadzącego do skrzyżowania, które 

mają rozpocząć się w przyszłym roku. Mieszkańcy, widząc jak w pierwszej kolejności kładzie 

się chodniki czy wylewa asfalt, a następnie kładzie się instalację zastanawiają  

się, czy decydenci podejmujący te decyzje wykazują się zdrowym rozsądkiem. 

 

Radny Bogusław Kozioł powiedział, że obecnie w Gminie Mieszkowice trwa remont drogi 

krajowej prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział  

w Szczecinie, do której bezpośrednio dochodzi ul. Odrzańska. W związku z powyższym 

Radny zapytał, jakie są szanse  na to, aby inwestycja została sfinalizowana w roku bieżącym,  

ze względu na zły stan techniczny pasa drogowego ul. Odrzańskiej. Ponadto dodał,  

że kilkakrotnie temat ten był przez niego poruszany na sesjach i nic w tej sprawie nie zostało 

zrobione. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tym zakresie były prowadzone 

rozmowy z Wicedyrektorem Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, aby przy tej inwestycji, 

którą wykonuje się przy drodze krajowej nr 31, odcinek o najgorszym stanie technicznym  

ul. Odrzańskiej  został wyremontowany w pierwszej kolejności. Czynione są wszelkie 

starania, aby ul. Odrzańska została wyremontowana. Odnosząc się do realizacji przebudowy  

ul. Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach powiedział, że jej rozpoczęcie będzie 

możliwe w roku 2009, ponieważ Urząd Marszałkowski nabory do RPO odnośnie dróg 

rozpocznie w grudniu br. Powiat w rezultacie będzie występował z wnioskiem w momencie 

kiedy Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs, ponieważ w takiej formie można ubiegać  

się o pomoc unijną na drogi powiatowe. Zadanie to wyszacowano na kwotę  

2.100.000,00 zł 
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Radny Bogusław Kozioł zwrócił się z prośbą do Pana Starosty o zabezpieczenie  

oraz wypełnienie głębokich ubytków w pasie drogowym ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach. 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/199/2008 została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Raportu  

z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 

– 31.12.2006 r. oraz „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 7/XVIII). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/200/2008 została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Dziennego 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 8/XVIII). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/201/2008 została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników 

Wojskowych w Mieszkowicach (druk nr 9/XVIII). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę 

do powyższego projektu uchwały polegającą na rozszerzeniu jego  treści o informację  

dot. pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w przedmiotowej sprawie. 

Dodał, że uzupełnione uzasadnienie do w/w projektu uchwały wszyscy radni otrzymali. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zwrócił się do radnych z zapytaniem,  

czy życzą sobie odczytanie opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

Radni nie wyrazili takiej potrzeby, ponieważ informację o pozytywnej opinii 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymali w uzupełnionym uzasadnieniu  

do w/w projektu uchwały. 

 

Radny Bogusław Kozioł powiedział, że będzie głosował  przeciw podjęciu powyższej 

uchwały, ponieważ wg niego procedurę w tej sprawie można było przeprowadzić zupełnie 

inaczej, a mianowicie wyodrębnić kierunki niezwiązane z rolnictwem niebędące prowadzone 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodał, że w przypadku kiedy doszłoby  

do likwidacji kierunków nierolniczych, nie podoba mu się zapis w uzasadnieniu w/w projektu 

uchwały mówiący o tym, że kontynuacja nauki w zawodach nierolniczych może odbywać  

się na bazie lokalowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Mieszkowicach. Wedle jego 

oceny powinno się podjąć wszelkie starania, aby tamtejszej młodzieży umożliwić 

dokończenie nauki na bazie lokalowej ZSP w Mieszkowicach. Ponadto dodał,  

że zapis mówiący o likwidacji ZSP w Mieszkowicach z dniem 31 sierpnia 2009 r.  

jest dla niego niezrozumiały, ale to Radni podejmą decyzję w tym zakresie. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach. W wyniku głosowania 

autopoprawka została przyjęta większością głosów (15 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw) 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/202/2008 została podjęta 

większością głosów (14 za; 1 wstrzymał się; 1 przeciw). 

 

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

na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk  

nr 10/XVIII). 
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Radny Bogusław Kozioł powiedział, że  podejmując uchwałę Rady Powiatu w sprawie  

wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych 

w Mieszkowicach, ul. Techników 1 do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w drodze porozumienia na XVI sesji Rady Powiatu w dniu 21 lutego 2008 r. wyraził opinię, 

że od razu należało podjąć uchwałę o wrażeniu zgody. Dodał, że dokładnie prześledził 

sytuację, jaka miała miejsce w Powiecie Gorzowskim i  jakie uchwały zostały podjęte.  

W dniu dzisiejszym podejmowana jest uchwała, która powinna być już podjęta na lutowej 

sesji. Na początku była mowa o podpisaniu porozumienia w maju, natomiast na dzień 

dzisiejszy nie jest znany termin jego zawarcia. Analizując pracę Zarządu Powiatu dodał,  

że nie są widoczne żadne działania w tym zakresie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na tamten czas Rada Powiatu mogła 

tylko i wyłącznie podjąć uchwałę dot. wyrażenia woli, ponieważ nie było czego przekazać. 

Niestety sytuacje w innych powiatach nie są porównywalne do Powiatu Gryfińskiego, 

ponieważ  nie jest znana sytuacja w tamtejszych szkołach. Na dzisiejszym posiedzeniu zastaje 

kończony zgodnie z przepisami prawa proces likwidacji szkoły uchwałą o likwidacji. 

Wiedząc, że powiat ma takie, a nie inne szkoły, Rada Powiatu może wyrazić zgodę  

na przekazanie zadania wraz z majątkiem Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Radny Bogusław Kozioł zapytał o termin zawarcia porozumienia z Ministerstwem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że teraz jest kwiecień  

i sądzi, że porozumienie, tak jak zostało powiedziane wcześniej zostanie podpisane w maju. 

Dodał, że bez względu na to, w ilu osobowym składzie przedstawiciele ze Starostwa 

Powiatowego udaliby się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie da się zrealizować  

w dokładnie określonym czasie pewnych zamierzeń (podpisanie aktu notarialnego), ponieważ 

jest to niezależne od nas. Dodał, że poprzednio podjęte uchwały otworzyły drogę do rozmów  

i na dzień dzisiejszy czekamy na swoją kolej. 

 

Radny Bogusław Kozioł powiedział, że zapisy w § 1 pkt 3 i 5 niczym się od siebie  

nie różnią. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski ogłosił przerwę, która trwała od godz. 16.25 

do godz. 16.35. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę 

polegającą na wykreśleniu zapisów w § 1 pkt 5 z automatycznym przesunięciem kolejnych 

punktów. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach. W wyniku głosowania 

autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw) 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/203/2008 została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy 

Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk nr 11/XVIII). 

 

Radny Jan Gładkow odnosząc się do treści § 2 powyższego projektu uchwały zapytał,  

czy ze względów formalnych załącznik nr 1 tj. mapka, o którym mowa w uchwale 

nie powinna być do niej dołączona. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że mapka jest w dużym formacie 

dlatego nie została dołączona do materiałów sesyjnych dla radnych, ale znajduje 

się pod oryginalnym egzemplarzem uchwały. 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XVIII/204/2008 została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XVII. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje radnych. 

- brak 
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XVIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w woli przypomnienia powiedział  

o obowiązku składania oświadczeń majątkowych w Biurze Obsługi Rady i Zarządu  

do dnia 30 kwietnia 2008 r. 

 

XIX. Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 16.45 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski – wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Kłobut 

  


