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PROTOKÓŁ nr XX/08 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 03 lipca 2008 r. 

 
XX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 03 lipca 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 15 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 Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego Władysława Husejkę, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Józefa Chodarcewicza, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Macieja Szabałkina, 

Wójta Gminy Banie Teresę Sadowską, Przewodniczących Rad Miejskich, przedstawicieli 

powiatowych służb mundurowych, młodzież szkół Powiatu Gryfińskiego  

wraz z ich rodzicami, grono pedagogiczne, dyrektorów szkół oraz pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, Zarząd Powiatu i Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.  

Na protokolantów powołał Magdalenę Kłobut i  Agnieszkę Małyszko.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami  

(zał. nr 3). Wprowadzona zmiana polegała na dodaniu w porządku obrad, jako punktu III 

Informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat bieżącej sytuacji jakości wody  

w Gryfinie. Pozostałe punkty uległy przesunięciu. W wyniku głosowania porządek obrad wraz 

z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie (15 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Protokół nr XIX/08 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 
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Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz, natomiast na posiedzenie przybył 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha, więc liczba radnych wynosi 15. 

 

II. Uroczyste  przyznanie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 

ponadgimnazjlanych za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce w roku szkolnym 

2007/2008 oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu 

Gryfińskiego w roku szkolnym 2007/2008. 

 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Magdalena Pieczyńska 

przedstawiła pokrótce wyróżniających się absolwentów szkół ponadgimnazjlanych z terenu 

Powiatu Gryfińskiego, którzy otrzymali listy gratulacyjne i upominki od Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejki oraz stypendia Rady Powiatu  

w Gryfinie za wybitne osiągnięcia i  wyniki w nauce. Powyższe stypendia wręczał 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wraz z Wiceprzewodniczącymi 

Rady Powiatu w Gryfinie: Rafałem Muchą i Henrykiem Kaczmarem (zał. nr 5  

do niniejszego protokołu). 

 

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie Jan Podleśny podziękował 

za udział w zawodach oraz  przedstawił wyniki osiągnięć sportowych szkół z terenu Powiatu 

Gryfińskiego: 

 Szkoły Podstawowe: 

• I miejsce – Szkoła Podstawowa w Gardnie, 

• II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie, 

• III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie, 

 

 Gimnazja: 

• I miejsce - Gimnazjum w Gryfinie, 

• II miejsce – Gimnazjum w Baniach, 

• III miejsce - Gimnazjum w Góralicach. 

 

 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych: 

• I miejsce – ZSP Nr 2 w Gryfinie 

• II miejsce – ZSP Nr 2 w Chojnie 
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• III miejsce – ZSP  Nr 1 w Gryfinie 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski ogłosił przerwę, która trwała 

 od godz. 14.25 do godz. 14.30. 

 

Na posiedzenie przybyła Radna Gabriela Kotowicz oraz Radny Ryszard Laska, więc liczba 

radnych wynosi 17 (15+2=17). 

 

III.    Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat bieżącej sytuacji 

jakości wody w Gryfinie. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zbigniew Kruczkowski powiedział, że na dzień dzisiejszy 

woda dostarczona do sieci jest zdatna do picia, w której poziomy związków chemicznych  

są poniżej 1 mikrograma na 1 dm3. Wyjaśnił, że określenie „poniżej 1 mikrograma” mówi  

o tym, że poziom substancji chemicznych jest poniżej oznaczalności aparatu, mierzącego  

te związki. Dodał, że jest to najnowszy aparat w województwie zachodniopomorskim. 

Ponadto dodał, że praktycznie określenie „poniżej jedności” oznacza, że w tej wodzie  

nie ma praktycznie związków chemicznych. We wszystkich punktach poboru wody 

występują wartości poniżej 1 mikrograma na 1 dm3. Poinformował, że w najgorszej studni  

tj. nr 6 obecnie jest 244 mikrogramy na 1 dm3 oraz w dwóch pozostałych, które zostały 

wyłączone z użytku odpowiednio 6,8 i 9 mikrogramów na 1 dm3. Dodał,  

że są one wartościami mieszczącymi się w wartościach dopuszczalnych do użytku, czyli 

gdyby zaszła taka konieczność można byłoby te studnie dopuścić do użytku, ponieważ 

wartościami granicznymi jest 10 mikrogramów na 1 dm3. Pozostałe studnie mają poniżej 

jedności. Poinformował, że badane są studnie przydomowe w najbliższym sąsiedztwie ujęcia 

i w tych wszystkich studniach poziom związków chemicznych jest poniżej jedności. 

Zastanawiający jest poziom związków chemicznych w studni oznaczonej nr 6, który przy tym 

badaniu nieco wzrósł, ponieważ ostatnio przeprowadzone badanie wykazało wynik  

143 mikrogramy na dm3. W tak krótkim czasie tak duży spadek stężenia chemii jest mało 

pradwopodobny, dlatego czekają z następnymi badaniami, po których będzie można wyraźnie 

powiedzieć co z ta studnią się dzieje. W najlepszym wypadku plama chemiczna przechodzi 

poza studnię i oddala się od terenu,  na którym zlokalizowane są studnie. Będąc przy głosie 

Powiatowy Inspektor Sanitarny odczytał oświadczenie Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Gryfinie, ponieważ został oskarżony przez Burmistrza Miasta i Gminy 
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Gryfino Henryka Piłata o zbyt późne ogłaszanie przez Inspekcje Sanitarną swoich podejrzeń. 

Wobec tego na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego napisał oświadczenie, które 

zgłosił do Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Zdrowia i do swojego przełożonego,  

o następującej treści: „ W dniu 19 czerwca 2008 r. po telefonicznym otrzymaniu wyników 

badania wody z ujęcia wody  Tywa  w Gryfinie od kierownika laboratorium Wojewódzkiej 

Stacji w Szczecinie został bezzwłocznie powiadomiony pracownik działu wodociągów 

(Prezes PUK w Gryfinie był w tym czasie nieosiągalny)” – przy czy dodał, że  nie znaczy to, 

że nie było go, ale chciano szybko przekazać informację - została ona przekazana kolejnej 

uchwytnej osobie. Kontynuując odczytał, że: „PUK w Gryfinie o stwierdzonych znacznych 

przekroczeniach poziomu trójchloruetenu i tetrachloruetenu w badanych próbkach wody. 

Równocześnie ustalono pobranie kolejnych kontrolnych próbek wody.  Wyniki badania 

kontrolnego, które otrzymałem drogą faksową zostały przekazane do wiadomości PUK  

w Gryfinie bezzwłocznie po ich otrzymaniu tj. 23 czerwca 2008 r. o godz. 14.00. Uzgodniono 

równocześnie z Prezesem PUK, iż następnego dnia zostaną pobrane próbki ze wszystkich  

7 studni wodociągu Tywa tzn. ze zbiornika wyrównawczego wody surowej w hydroforni  

oraz wody czystej podawanej do sieci wodociągowej. Dodatkowo pragnę zgłosić,  

iż w dokumentach sprawy posiadam notatki służbowe pracowników Stacji  

z przeprowadzonych rozmów oraz biling przeprowadzonych rozmów telefonicznych”. Dodał, 

że biling ten posiada przy sobie, gdyby ktokolwiek z obecnych chciałby go zobaczyć.  

 

Radny Jan Gładkow zapytał, jak często badana jest woda pod kątem stężenia tych związków 

chemicznych.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Zbigniew Kruczkowski odpowiedział, że rozszerzone 

badanie wody wykonywane jest dwa razy do roku, dodając, że są to częstotliwości przyjęte 

przez Unię Europejską. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, że wypowiada  

się w tej chwili jako Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie dodając,  

że odniesie się na piśmie do powyższego oświadczenia. Stwierdził, że w tym oświadczeniu 

wystąpił jeden zasadniczy błąd, otóż informacja nie została przekazana 23 czerwca br. tylko 

24 czerwca br. i odebrał ją osobiście. Ponadto dodał, że podejrzewa, że  Powiatowy Inspektor 

Sanitarny może udowodnić z bilingu prowadzonych rozmów telefonicznych to, że w tym dniu 
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rozmawiał ze mną. Ponadto dodał, że na podstawie informacji przekazanych od pracownika 

ma wątpliwości co do pierwszej części oświadczenia. 

 

Na posiedzenie powrócił Radny Marek Hipsz, wiec liczba radnych wynosi 18 (17+1=18). 

 

IV. Przedstawienie  przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2007-2013. 

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko przedstawił 

założenia Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiące zał. nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Posiedzenie opuścił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha, wiec liczba radnych 

wynosi 17 (18-1=17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zwrócił się z podziękowaniami  

do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejki za omówienie 

Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko podziękował  

za zaproszenie na obrady sesji, na której mógł zaprezentować Regionalny Program 

Operacyjny oraz za to, że mógł uczestniczyć w tak szczególnym wydarzeniu jakim było 

przyznanie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół ponadgimnzajalnych  

za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski ogłosił przerwę, która trwała  

od godz. 15.30 do godz. 15.35. Po przerwie w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych. 

 

V. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu między sesjami i wykonania 

uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XX); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że udzieli odpowiedzi na zadawane 

pytania, jeżeli takowe się pojawią. Dodał, że jedną z najważniejszych spraw  w ostatnim 
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czasie dla Powiatu Gryfińskiego było  rozpoczęcie z dniem 1 lipca 2008 r. działalności Spółki 

„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem 

Powiatu Gryfińskiego. Dodał,  że w rezultacie zostały zwrócone długi, za które odpowiada 

Powiat, natomiast jeżeli dzisiaj Spółka nie będzie się bilansowała, będą to jej długi. Dodał, że 

w kolejnym etapie Powiat będzie poszukiwał inwestora strategicznego w postaci Gminy 

Gryfino, bądź podmiotu zewnętrznego, który pozwoli na rozbudowę Szpitala, tak aby w roku 

2012 móc spełniać unijne normy. Dodał, że kończy się proces likwidacji SPZZOZ w Gryfinie 

w Likwidacji, który z pierwotnymi założeniami i deklaracjami z jego strony miał się 

zakończyć z dniem 30 czerwca 2008 r., natomiast sytuacja jaka nastąpiła powoduje to, że 

Powiat musi ten proces przedłużyć, ponieważ istnieje szansa odzyskania ze Skarbu Państwa 

części środków finansowych za 1999 r. Poinformował, że Sąd nie uznał roszczeń Prokuratorii 

Generalnej, która wnioskowała o uznanie tych środków jako zobowiązania przedawnione, 

bądź osądzone. Sąd rozpoczął rozpatrywanie tejże sprawy, odbyła się już jedna rozprawa, na 

dzień 23 lipca 2008 r. została wyznaczona druga.  Na tym etapie SPZZOZ będzie 

egzekwować swoje należności od Skarbu Państwa. Za pierwszym razem wnioskowano o 

kwotę 5.000.000,00 zł plus odsetki za okres od 1998 r. Dodał, że ma nadzieję, że SPZZOZ 

uda się tą sprawę w jakimś stopniu wygrać. W związku z powyższym likwidacja SPZZOZ  

w Gryfinie, którego Likwidatorem jest Pan Andrzej Bandrowski przedłuży się. 

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Interpelacja Nr 13/XX/2008 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że na sesji w dniu 29 maja 2008 r. zapytał  

kto jest dyrektorem ZSP Nr 2 w Chojnie. Otrzymał wtedy odpowiedź od Pana Starosty,  

że Pani Edyta Daszkiewicz. Dzisiaj pytał dalej, to dlaczego Pani Adriana Salamończyk, 

Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie w dniu 26 maja 2008 r. wystosowała pismo, praktycznie  

do każdego z nauczycieli ZSP Nr 2 w Chojnie i przedstawiła je na Radzie Pedagogicznej.  

„Działając na podstawie art. 231 § 3 Kodeksu pracy informuję Panią co następuje: 

W związku z podjętą przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr XVI/187/2008 z dnia 21 

lutego 2008 r. 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 Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3  

oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,  

 



 7

ul. Żółkiewskiego 5, na dzień 1 września 2008 r. planowane jest przejście Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Chojnie na nowego pracodawcę. Z dniem 1 września 2008 r. 

stanie się Pani z mocy prawa pracownikiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1  

w Chojnie, ul. Dworcowa 3. W związku z przejęciem zakładu pracy przez nowego pracodawcę 

nie przewiduje się zmian Pani warunków zatrudnienia oraz płacy ani konieczności 

przekwalifikowania się”.  

 Radny dodał, że w związku z tym pismem Zarząd Oddziału ZNP w Chojnie zadał na piśmie 

do Pana Starosty pytania, które odczytał w całości.  

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastęujace pytania: 

1. Na mocy jakiego przepisu prawnego rozpoczęto postępowanie likwidacyjne ZSP Nr 2 

w Chojnie? 

2. Na jakiej podstawie dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie rozdał w dniu 26.05.2008 r. imienne 

pisma pracownikom ZSP Nr 2, informujące o przejściu zakładu pracy na innego 

pracodawcę? 

3. Na podstawie jakiego aktu prawnego dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie firmując pismo 

pieczęcią dyrektora ZSP Nr 1, wypowiada się pisemnie w roli pracodawcy na temat 

zmiany warunków zatrudnienia pracowników ZSP Nr 2 w Chojnie? 

Mając na uwadze dobro pracowników ZSP  Nr 2 w Chojnie, mocno zaniepokojeni zaistniałą 

sytuacją, oczekujemy pełnej odpowiedzi na nurtujące pytania”. 

Dodał, że chciałby usłyszeć odpowiedzi Pana Starosty  na te pytania jednocześnie 

powtarzając to samo pytanie co w dniu 29 maja 2008 r.: „Kto jest dyrektorem ZSP Nr 2   

w Chojnie”, ponieważ z tego tutaj wynika, że chyba dyrektorem jest Pani Adriana 

Salamończyk, ponieważ po pierwsze ona wtenczas już pisała pismo, po drugie informacje są 

niezrozumiałe. Ponadto Radny dodał, że chciałby usłyszeć odpowiedzi, (czy teraz,  

czy pod koniec sesji) jaką Pan Starosta udzielił Prezesowi Zarządu Oddziału ZNP  

w Chojnie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski Starosta Gryfiński Wojciech Konarski 

odpowiedział, że zgodnie z tym, co powiedział w dniu 29 maja 2008 r. Dyrektorem Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie była Pani Edyta Daszkiewicz, natomiast Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 Pani Adriana Salamończyk. Od dnia 1 lipca 2008 r. 

Dyrektorem ZSP Nr 2 w Chojnie jest Pani Adriana  Salamończyk. Zarząd Powiatu powierzył 

jej w tym dniu kierowanie placówką. Starosta dodał, że odpowiedzi dla związków 

zawodowych nie zacytuje, ponieważ może się pomylić, natomiast oczywiście związki 
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zawodowe otrzymały tą odpowiedź i jak mniema - Radny ma odpowiedź  

od związków zawodowych, a jak nie to może związki zawodowe o nią poprosić. Zgodnie  

z przepisami pracodawca, który obecnie zatrudnia pracowników ma obowiązek, w momencie, 

kiedy następuje zmiana pracodawcy poinformować ich o planowanej zmianie, i ten który  

w przyszłości ma stać się tymże pracodawcą ma obowiązek poinformować tychże 

pracowników o tym, że nastąpi taka zmiana. Starosta zaznaczył, że robi się to po to,  

aby pracownicy mieli swobodę dokonania wyboru, czy chcą pracować u danego pracodawcy. 

W przypadku nauczycielstwa powstaje dosyć specyficzna sytuacja z uwagi na to, że ruch 

kadrowy nauczycieli odbywa się do 30 maja. Ponadto dodał, że w związku z tym,  

ta informacja była należna pracownikom oczywiście zgodna z przepisami prawa,  

tak aby mieli możliwość dokonania wyboru. Poza tym – w piśmie, które Radny odczytał  

jest podstawa prawna i jest tam mowa o planowaniu zamiaru, w związku z tym każda  

taka informacja nie dość że należy się tym ludziom, jest ona potrzebna i na tym etapie  

nie wywołuje żadnych skutków prawnych, ponieważ wszyscy obecni wiedzą, że każdy 

pracodawca zanim coś wdroży w życie ma możliwość wycofania się z tego. 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że osobiście go bulwersuje to, dlaczego Pani 

Adriana Salamończyk poszła sama bez żadnego przedstawiciela ze Starostwa. Sama przyszła 

do tej szkoły i oświadczyła, że jest itd. Dodał, że odpowiedź, jaką udzielił Starosta  

dla związków zawodowych chce uzyskać na piśmie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że po to Zarząd Powiatu powołuje 

kierowników, żeby samodzielnie podejmowali czynności, które należy wykonywać,  

bo przecież nie Zarząd ani Radni będą wykonywać czynności za kierowników. Wybierane  

są takie osoby, które są samodzielne i które realizują oczywiście uchwały Rady Powiatu. 

Dodał,  że pismo wraz z odpowiedzią, które otrzymały związki zawodowe zostanie Radnemu 

Krzyżanowskiemu przekazane. 

 

VII. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie w 2007 roku (druk nr 2/XX); 

 

Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Prokopski 

przedstawił pokrótce informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w 2007 roku. 
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Radny Jan Gładkow zapytał od jakiego momentu można stwierdzić, że ma się do czynienia 

z pożarem. 

 

Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Prokopski 

odpowiedział, że wyróżniane są pożary: małe, średnie, duże i bardzo duże. Dodał, że zależne 

jest to od powierzchni na jakiej rozprzestrzenił się ogień. Do 1 ha powierzchni pożary 

zakwalifikowane są jako małe, natomiast w budynkach do 80 m2. 

 

Radny Jan Gładkow zapytał, co się dzieje w przypadku, kiedy ogień rozprzestrzenił  

się na powierzchni 2 m2 i został opanowany przez osoby wzywającą straż. 

 

Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Prokopski 

odpowiedział, że wtedy w meldunku strażacy zapisują, że pożar został ugaszony  

przed przybyciem Straży Pożarnej. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Likwidacji w Gryfinie  (druk nr 3/XX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/213/2008 została podjęta 

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

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  

w Gryfinie (druk nr 4/XX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/214/2008 została podjęta 

jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 

Czarnowie (druk nr 5/XX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/215/2008 została podjęta 

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

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 6/XX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/216/2008 została podjęta 

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

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji (druk nr 7/XX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/217/2008 została podjęta 

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

 

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

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 8/XX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/218/2008 została podjęta 

większością głosów (15 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 
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XIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji: I Liceum 

Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum 

Profilowane w Zespole Szkół Ponagimnazjlanych Nr 2 im. ppor. Ryszarda  

w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5  (druk nr 9/XX). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/219/2008 została podjęta 

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

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjlanych Nr 2 im ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie,  

ul. Żółkiewskiego 5  i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego 

zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 

(druk nr 10/XX); 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że w audycji telewizyjnej z dnia 12.03.2008 r. 

jedna z uczennic ZSP Nr 2 w Chojnie zapytała:  „Czy to, że tu jesteśmy coś zmieni”. Starosta 

wtedy odpowiedział: „jeżeli chodzi o moją osobę to wasze argumenty nie zmienią moich 

decyzji”. Rady zapytał, czy to znaczy, że Starosta całą odpowiedzialność za likwidację ZSP 

Nr 2 w Chojnie bierze na siebie i  jest to tylko jego decyzja. Dodał, że w dniu 17 marca br. 

odbyło się w ZSP Nr 2 w Chojnie spotkanie z posłem Bartoszem Arłukowiczem, na które  

nie przybył nikt z przedstawicieli Rady i Zarządu Powiatu. W dniu 20 maja br odbyło  

się w sali Rady Miejskiej w Chojnie kolejne spotkanie na zaproszenie posła Arłukowicza,  

na które również nie przybyli żadni przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu. Radny zapytał,  

czy Radni, Pan Starosta nie mieli żadnych racjonalnych argumentów dotyczących likwidacji  

i łączenia szkół w Chojnie 

 

Radny Adam Szelążek zapytał  Radnego Krzyżanowskiego, czy uczestniczył w spotkaniu. 

 

Radny Bronisław Krzyżanowski odpowiedziała, że tak. 

 

Radny Adam Szelążek powiedział, że jeżeli Radny Bronisław Krzyżanowski był,  

to dlaczego mówi, że nikogo nie było. 
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Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że na spotkaniu w dniu 20 maja 2008 r. był. 

Dodał, że nie będzie przytaczał wszystkiego, bo nie ma sensu, ale  tutaj w piśmie do Komisji 

Budżetowej Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki napisał, że wynik likwidacji ZSP  

Nr 2 w Chojnie został oszacowany wstępnie na kwotę około 130.000,00 zł: docelowo  

dla Zespołu Szkół 3 etaty dyrektorskie (1 dyrektor i 2 wicedyrektorów) – szacowana 

oszczędność  ok. 30.000,00 zł; obniżenie zatrudnienia pracowników administracyjnych  

o ok. 5 etatów – szacowna oszczędność ok. 100.000,00 zł. Zapytał gdzie jest płaca  

dla pracownika ds. BHP, ponieważ w szkole powinien być BHP-iec, nie widzi tego. Dodał,  

że rozumie, że jest to prawdopodobieństwo dużego błędu, nikt nie wie jakiego. Według niego 

powinno być to wyliczone słupkami; to na to, to za to, ponieważ według niego informacje  

te są „wyssane z palca”. Dodał, że w przypadku, kiedy mamy coś likwidować, coś łączyć, 

mówi się że ten etap jest tyle, ten tyle i tego nie będzie. Ponadto dodał, że dwie sekretarki 

muszą być, ponieważ nie ma innej możliwości, pracownik ds. BHP również musi być  

oraz wątpi że będzie ta oszczędność, ponieważ na sesji w dniu 21 lutego 2008 r. powiedział,  

że oszczędność będzie wynosiła ok. 100.000,00 zł i nie mylił się. Czy dla 100.000,00 zł warto 

było spłacać to społeczeństwo w Chojnie i w okolicy. Rady dodał, że nie będzie odczytywał 

tego, co napisał Kurator Oświaty, ponieważ wszyscy Radni to wiedzą. Wiele wypowiedzi 

Kuratora jest do dyskusji. Nie było wcześniej uzasadnienia Pana Kuratora, nie można  

było wcześniej go otrzymać ponieważ było u Pana Starosty. Poinformował, że w połowie 

maja będąc w Wydziale Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki nie było postanowienia,  

a na końcu postanowienia Kurator napisał, że skargę można wnieść w terminie 30 dni licząc 

od dnia doręczenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Może Rada Rodziców bądź Rada Szkoły 

wniosłaby taką skargę, jednak nie miała takiej możliwości. Ponadto dodał, że Pan Starosta 

powiedział, że od dnia 1 lipca 2008 r. Dyrektorem ZSP Nr 2  

w Chojnie jest Pani Adriana Salamończyk i Zarząd Powiatu powierzył jej taką funkcje. Radny 

zapytał na jakiej podstawie, gdyż ustawa o systemie oświaty z 1991 r., mówi o tym,  

że kandydat na stanowisko dyrektora wyłoniony jest z konkursu. Organ prowadzący może 

również powierzyć stanowisko do czasu konkursu, ale na stanowisko wicedyrektora, chyba  

że nie ma wicedyrektora szkoły to dla nauczyciela. Ponadto zapytał, czy Pani Adriana 

Salamończyk była pracownikiem tej szkoły. Najpierw stanowisko powinno  

być zaproponowane pani wicedyrektor, a dopiero później nauczycielowi. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie będzie polemizował z tymi 

argumentami, ponieważ do jednych one trafiają a do drugich nie. Dyskusja na ten temat trwa 

od kwietnia a nawet od lutego 2007 r.- czyli dość długo. Dyskusja nie zawsze polega na tym, 

że udaje się wypracować najlepsze rozwiązania i zawierać kompromisy, natomiast trzeba 

podejmować decyzje, które posłużą tutaj społeczności. Połączenie szkół w Chojnie  

w pierwszym rzędzie umożliwi poprawę warunków nauczania młodzieży m.in. dzięki temu 

młodzież ze szkół zawodowych będzie mogła się uczyć w lepszych warunkach. Po drugie 

będą realizowane te sprawy, które ujęte są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  

a dotyczą  m.in. zarówno poprawy bazy sportowej, ale również remontu internatu, do którego 

ma nadzieję, że uda się przystąpić, ponieważ teraz jest okres przetargowy na to zadanie.  

Natomiast jeżeli chodzi o oszczędności, to z tymi oszczędnościami różnie bywa. Z jednej 

strony oszczędzamy z drugiej jest presja płacowa, wiadomo że nauczycielom również trzeba 

podnosić wynagrodzenia, demografia spada. Przychodzi taki czas, że trzeba podejmować 

decyzje, które mają procentować w latach kolejnych, ponieważ demografia w tej okolicy  

jest nieubłagalna. Polemizując z Panem Posłem, ponieważ mieliśmy możliwość spotkać  

się w większym gronie nie trafił żaden kontrargument, natomiast najłatwiej jest kogoś  

za plecami obrażać, co też się zdarzyło. Słyszeliśmy co się dzieje w Szczecinie,  

tak jak wszędzie jest wstępna konkurencja. Słyszeliśmy głosy w obronie kiedy  

były likwidowane szkoły podstawowe. Dodał, że to co robi Szczecin jest dla niego 

zrozumiałe, ponieważ demografia jest nieubłagalna i właśnie teraz należy przygotowywać 

sobie grunt, po to aby w późniejszym czasie nie mieć pustych szkół. Jeżeli robi  

się coś na poziomie szkół podstawowych to znaczy, że w którymś  roku demografia odbije  

się również na szkołach ponadgimnazjalnych. Dlatego to, co teraz robimy – „ja w to wierzę”, 

robione jest po to, aby sprostać tej konkurencji jak to się robi między szkołami 

ponadgimnazjlanymi Szczecina, a Gryfina. Naszym celem jest, aby jak najwięcej młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych edukowało się w Powiecie Gryfińskim. Dzisiejsze przyznanie 

Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne 

osiągnięcia i wyniki w nauce pokazuje, że można osiągać w naszych szkołach bardzo dobre 

wyniki. Natomiast zgodnie z przepisem Pani Adriana Salamończyk jako nauczyciel ZSP Nr 2 

w Chojnie – art. 36 a ust. 4 a, została powołana na  pełniącą obowiązki Dyrektora ZSP Nr 2  

w Chojnie, dlatego, że nie było ogłoszonego konkursu. Ponadto dodał, że jedna  

z wicedyrektorów złożyła wcześniej wypowiedzenie, o którym nie raczyła była  Dyrektor 

ZSP Nr 2 w Chojnie poinformować, pomimo tego, że przepisy mówią o tym, że powoływanie 

i odwoływanie i rezygnacja dyrektora jest obowiązkiem organu prowadzącego szkoły. Druga 
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z wicedyrektorów ZSP Nr 2 w Chojnie odmówiła pełnienia obowiązków Dyrektora ZSP Nr 2 

w Chojnie. W związku z tym Zarząd Powiatu skorzystał z tej możliwości jaką daje ustawa  

o systemie oświaty.  

 

Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że będzie głosować przeciw likwidacji, 

ponieważ uważa, że jest to błędem.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski  powiedział, że Polska jest wolnym 

demokratycznym krajem, więc każdy ma prawo powiedzieć to co myśli. Dodał, że jest czas 

na konsultacje społeczne, na mediacje, na dyskusję merytoryczną ale również  

na podejmowanie decyzji. Z tych decyzji Radnych będzie rozliczać społeczeństwo. Jeżeli 

chodzi o to, że nikt z radnych nie uczestniczył na spotkaniach z posłem w Chojnie -  

tak jak powiedział Pan Starosta od lutego ubiegłego roku były prowadzone konsultacje 

społeczne, na tej sali odbyło się wspólne posiedzenie komisji, w którym uczestniczyła Rada 

Rodziców ZSP Nr 2 w Chojnie. Dodał, ze sam niejednokrotnie spotykał się z Radą Rodziców, 

więc czasu na rozmowy było bardzo dużo. Dzisiaj jest czas na podjecie decyzji. Jeżeli chodzi 

o Pana Posła i jeżeli mówimy o mediatorze to mediatora muszą akceptować dwie strony. 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/220/2008 została podjęta 

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

 

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych  

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie(druk nr 11/XX); 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/221/2008 została podjęta 

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

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na 

nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa (druk nr 12/XX); 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/222/2008 została podjęta 

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

 

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

Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie 

przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk  

nr 13/XX); 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/223/2008 została podjęta 

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

 

XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 14/XX); 

 

Posiedzenie opuścił Radny Sławomir Terebecki, więc liczba radnych wynosi 15 (16-1=15). 

 

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

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XX/224/2008 została podjęta 

jednogłośnie (15 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Na posiedzenie powrócił Radny Sławomir Terebecki, wiec liczba radnych wynosi  

16 (15+1=16). 

 

XX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

- brak. 

 

XXI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Wniosek Radnego Bronisława Krzyżanowskiego:   

- czy Pani Adriana Salamończyk była nauczycielem Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 

w Chojnie i od kiedy była zatrudniona w tejże placówce. 
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Radny Bogusław Kozioł powiedział, że chciałby przekazać informację, ważną jego zdaniem 

dla opinii publicznej, otóż 28 maja 2008 r. zostało podpisane porozumienie między Powiatem 

Gryfińskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przekazania z dniem 1 stycznia 

2009 r.  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach do prowadzenia przez  

w/w Ministra. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że Radni otrzymali  

do wiadomości następujące pisma: 

1. Pismo Burmistrza Gminy Morynia Jana Marandy o sygnaturze: GGR-7232-10/08  

z dnia 29 maja 2008 r. skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie 

dot. darowania na cele publiczne działki nr 59 zabudowanej budynkiem „Drogowca”,  

z prośbą o przychylenie, rozpatrzenie i przekazanie wszystkim radnym powiatu  

w załączeniu przesłanego wniosku Gminy Moryń wraz z prowadzoną z Zarządem 

Powiatu korespondencją o darowanie powyższego (zał. nr 7 do niniejszego 

protokołu). 

2. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Krzysztofa Jaz o sygnaturze: ZS-2015-

1/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. skierowane do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przekazania działki nr 59 wraz z zabudowaniami Gminie Moryń na cele edukacyjne 

(zał. nr 8 do niniejszego protokołu). 

3. Pismo Przewodniczącej Rady Gminy Banie Danuty Zawadzkiej – Zając z dnia 30 

maja 2008 r. skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorego brata Radnej Gminy Banie  

(zał. nr 9  do niniejszego protokołu). 

4. Porozumienie  z dnia 28 maja 2008 r. zawarte między Powiatem Gryfińskim  

a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przekazania z dniem 1 stycznia 2009 

r.  ZSP w Mieszkowicach do prowadzenia przez w/w Ministra (zał. nr 10 do 

niniejszego protokołu). 

5. Kalendarz Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Gryfino w roku szkolnym 2007/08 

(zał. nr 11 do niniejszego protokołu). 
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XXII. Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 17.00 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

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

w Gryfinie. 

 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski  

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 


