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PROTOKÓŁ nr XXV/08 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 18 grudnia 2008 r. 

 

XXV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 18 grudnia 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, Ŝe 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 mieszkańców Powiatu 

Gryfińskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Zarząd Powiatu i Radnych 

Rady Powiatu w Gryfinie, wójta Gminy Widuchowa Michała Lidwina. Na protokolantów 

powołał Dominikę Konopnicką i Magdalenę Kłobut. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie złoŜył wniosek 

o zdjęcie z porządku obrad punktu VI - projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego  

(druk nr 4/XXV) ze względu na błędne zapisy liczbowe występujące w załączniku  

do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad złoŜonym wnioskiem przez Starostę Gryfińskiego 

Wojciecha Konarskiego. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (16 za; 

0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

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

głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ze zmianami (16 za; 0 wstrzymało 

się; 0 przeciw). Z porządku obrad został zdjęty punkt VI – projekt uchwały Rady Powiatu  
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w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 4/XXV). 

 

Protokół nr XXIV/08 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 04.12.2008 r. został przyjęty 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wspólnie z Przewodniczącym Rady Romanem 

Michalskim wręczyli Panu Jarosławowi Janickiemu – maratończykowi, statuetkę Bociana - 

wyróŜnienie Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu w III edycji na lata 2007/2008  

w kategorii ZAWODNIK ROKU. Pan Janicki nie mógł być obecny na uroczystości wręczania 

statuetek Bociana, która miała miejsce podczas uroczystej XXIII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie w dniu 6 listopada 2008 r. z okazji 90 rocznicy Narodowego Święta 

Niepodległości, poniewaŜ w tym czasie uczestniczył we Włoszech w Mistrzostwach Europy  

w biegu na dystansie 100 km,  zdobywając wicemistrzostwo Europy. 

 

Pan Jarosław Janicki dziękując za przyznane wyróŜnienie powiedział, Ŝe skoro otrzymał  

tak prestiŜową nagrodę to na nią zasłuŜył, a bynajmniej bardzo mu zaleŜało,  

aby na nią zasłuŜyć. Dodał, Ŝe mijający rok pod względem osiągnięć sportowych uwaŜa  

za bardzo udany, a to prestiŜowe wyróŜnienie doda mu „bocianich skrzydeł” na najbliŜszy rok 

oraz  na kolejne lata.  

 

Na posiedzenie przybył Radny Krzysztof Ziętek oraz Radny Bronisław KrzyŜanowski,   

więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych  (16+2=18). 

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie przedstawili krótką prezentację 

artystyczną o tematyce BoŜonarodzeniowej. 

 

W trakcie wystąpienia posiedzenie opuścił Radny Adam Nycz, a na posiedzenie 

 przybył Radny Bogusław Kozioł, więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. 

 

Przewodniczący Roman Michalski ogłosił przerwę, która trwała od godz. 14.20 

 do godz. 14.25. 
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II.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXV);  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w okresie między sesyjnym odbyły 

się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu. Poza posiedzeniami Zarząd spotkał się dwukrotnie  

z przedstawicielami z Niemiec - ze Stowarzyszeniem EJF Lazarus, zajmującym się trudną 

młodzieŜą, chcąc nawiązać współpracę w zakresie programu INTERREG IV A  

oraz z  przedstawicielami Powiatu Uckermark w zakresie przygotowania wspólnie z 

Powiatem Gryfińskim projektów inwestycyjnych. Dodał, Ŝe przedmiotem zainteresowania 

Zarządu Powiatu w ramach programu INTERREG IV A są dwie drogi powiatowe. JeŜeli uda 

się, to równieŜ z tego programu będzie realizowany kolejny etap inwestycji w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w  Chojnie, z tym Ŝe cykl inwestycyjny w programie 

INTERREG IV A od złoŜenia wniosku trwa 3 lata. Dodał, Ŝe pomimo takiego okresu warto 

przystąpić do tego programu, poniewaŜ udział środków własnych wynosi 15% . 

 

III.  Wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak, 

 

IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniŜszego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XXV);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXV/246/2008 została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXV);  

 

Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych (18-1=17). 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXV/247/2008 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek,  

więc  w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych (17+1=18). 

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXV). 

 

-   druk  zdjęty z porządku obrad, 

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  

Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie 

aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 5/XXV);  

 

Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych (18-1=17). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXV/248/2008 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 6/XXV); 

 

Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek,  

więc  w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych (17+1=18). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę 

do zał. nr 1 i 2 w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie: 
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1. Zmiana w załączniku Nr 1 dotyczącym zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów 

Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok według źródeł pochodzenia: 

- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami                    

i nieruchomościami oraz w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa 

powiatowe zmienia się opis paragrafu 0870, jest: „Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów”, winno 

być: „Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych”. 

 

2. Zmiana w załączniku Nr 2 dotyczącym zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 według źródeł pochodzenia: 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność kwotę 

30 000,00 zł przenosi się z kolumny „Wydatki majątkowe” do kolumny „Pozostałe wydatki 

rzeczowe”. Kwota ta dotyczy zmniejszenia wydatków w § 4270-Zakup usług remontowych . 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych paragraf ten naleŜy do wydatków bieŜących jednostek budŜetowych.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad proponowaną autopoprawką. W wyniku 

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

  

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXV/249/2008 została podjęta 

jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budŜetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXV); 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację multimedialną nt. projektu 

budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Bolesław Paulski, 

więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych (18-1=17). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał uchwałę Nr CXLIII/413/2008 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2.12.2008 r.  
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w sprawie wydania opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego Powiatu 

Gryfińskiego w 2009 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budŜetu prognozy kwoty 

długu publicznego (zał. nr 6) oraz uchwałę Nr CXLVIII/437/2008 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10.12.2008 r. w sprawie wydania 

opinii o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok  

(zał. nr 7). 

 

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

 

Opinia Komisji BudŜetowej  do projektu budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 

Przewodniczący Komisji BudŜetowej Rafał Mucha powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowa  

na posiedzeniu zapoznała się z przedłoŜonym projektem uchwały, jego uzasadnieniem  

oraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącymi wydania opinii:  

•••• przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,  

•••• o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego Powiatu Gryfińskiego w 2009 r. 

oraz o prawidłowości załączonej do projektu budŜetu prognozy kwoty długu 

publicznego. 

Poinformował, Ŝe Komisja rozpoznała, czy pozostałe komisje stałe Rady Powiatu w Gryfinie 

wnosiły jakiekolwiek uwagi, zgłaszały wnioski do w/w projektu uchwały i dodał,  

iŜ takowe nie wystąpiły. Komisja BudŜetowa po dyskusji i analizie pozytywnie zaopiniowała 

projekt budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej do projektu budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński przedstawił pozytywną opinię 

Komisji Rewizyjnej do projektu budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, stanowiącą  

zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

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

W wyniku głosowania Uchwała nr XXV/250/2008 została podjęta większością głosów  

(16 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak, 
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XVI.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe Radni otrzymali  

do wiadomości sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie ze spotkania 

zorganizowanego wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy  w Rodzinie w Gryfinie  

w dniu 21 listopada 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

przy ul. Sprzymierzonych 4 w sprawie „MoŜliwości Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w zakresie finansowania zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych„  

oraz „Innowacyjnego Finansowania dla Przedsiębiorstw” (zał. nr 9). Ponadto poinformował, 

Ŝe wpłynęły kartki z Ŝyczeniami świątecznymi, które dostępne będą do wglądu w Biurze 

Obsługi Rady i Zarządu.  Przewodniczący na zakończenie złoŜył wszystkim obecnym 

Ŝyczenia z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia. 

 

XVII.  Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.30 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 

  

  

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 

 


