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PROTOKÓŁ nr XXVII/09 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 19 lutego 2009 r. 

 

XXVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 19 lutego 2009 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 zebranych gości, mieszkańców 

Powiatu Gryfińskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Zarząd Powiatu  

i Radnych Rady Powiatu w Gryfinie. Na protokolantów powołał Magdalenę Kłobut i 

Dominikę Konopnicką. Przewodniczący zapytał czy wszyscy zapoznali się z proponowanym 

porządkiem obrad i czy wnoszą do niego uwagi. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu złoŜył wniosek  

o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

2008 (druk nr 2/XXVII). Starosta wyjaśnił, Ŝe zmieniły się przepisy prawne, zgodnie  

z którymi Powiatowy Rzecznik Konsumentów zobowiązany jest do przedłoŜenia niniejszego 

sprawozdania jedynie Staroście. Odnosząc się do sprawozdania dodał, Ŝe wszyscy Radni 

równieŜ mieli moŜliwość zapoznania się z nim i zadawania pytań na poszczególnych 

komisjach stałych Rady Powiatu  Gryfinie. Starosta poinformował, Ŝe niniejsze sprawozdanie 

będzie równieŜ dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wnioskiem  

o zdjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008 (druk nr 2/XXVII)  

przez co zmianie ulegnie numeracja punktów, natomiast numeracja druków pozostanie ta 
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sama (zał. nr 3).  W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 

wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Protokół nr XXVI/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech powiedział, Ŝe sprawozdanie zostało przedłoŜone Radnym 

w formie pisemnej i w razie pojawienia się pytań udzieli na nie odpowiedzi.  

 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Interpelacja Nr 18/XXVII/09 Radnego Adama Nycza 

"Proszę o odpowiedzi na pytania: 

1. Czy Powiat jest zainteresowany sprzedaŜą mieszkań mieszczących się w budynku 

internatu przy ul. ŁuŜyckiej 91 w Gryfinie? (ZSP Nr 2)  

2. JeŜeli tak to w jakim czasie ten proces zostanie zakończony?  

3. Zapytania kieruję na prośbę niektórych mieszkańców.  

Proszę o odpowiedź na piśmie". 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy uŜyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości  

(druk nr 3/XXVII);  

 

Na posiedzenie przybył Radny Krzysztof Ziętek i w związku z tym w posiedzeniu  

uczestniczyło 17 radnych (16+1=17). 

 

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

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/264/2009 została podjęta 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 
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V. 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 2009 r. (druk nr 4/XXVII);  

 

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

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/265/2009 została podjęta 

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

 

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

nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego edycja VI na lata 

2009 - 2014 (druk nr 5/XXVII); 

 

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

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/266/2009 została podjęta 

większością głosów (16 za; 1 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 6/XXVII); 

 

Radny Jan Gładkow zaproponował, aby w zał. nr 1 do projektu uchwały zmianie uległ zapis  

„gdzie x – procentowa szerokość zajętego elementu pasa drogowego” na następujący „gdzie 

x – zajęta część (ułamek)  elementu pasa drogowego”. Radny wyjaśnił, Ŝe wyraz 

„procentowa” moŜe prowadzić do niedorozumień i dobrze byłoby poprawić ten zapis.  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, Ŝe pierwotny  zapis uwaŜa za dobry, 

aczkolwiek zaproponowany przez Radnego Jana Gładkowa zapis nic nie zmieni. RóŜnica 

polegałaby na tym, Ŝe jedynie przy pozostaniu przy zapisie „procentowa” naleŜałoby 

pamiętać o wstawieniu symbolu %. Zdaniem Wicestarosty moŜna przychylić  

się to proponowanej zmiany zapisu z uwagi na to, Ŝe pomysłodawcą wyliczania wysokości 

stawek za zajęcia pasa drogowego przy pomocy wzoru był Radny Gładkow. 
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Wniosek Radnego Jana Gładkowa  Nr BRZ.00450-3/09 

Zaproponował, aby w zał. nr 1 do projektu uchwały zmianie uległ zapis  „gdzie x – 

procentowa szerokość zajętego elementu pasa drogowego” na następujący „gdzie x – zajęta 

część (ułamek)  elementu pasa drogowego”. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złoŜonym przez Radnego Jana 

Gładkowa. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów (9 za; 6 

wstrzymało się; 2 przeciw). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/267/2009 została podjęta 

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

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w spr awie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie  (druk nr 7/XXVII);  

 

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

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/268/2009 została podjęta 

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

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 

2009 rok (druk nr 8/XXVII);  

 

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

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/269/2009 została podjęta 

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

 

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

uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 9/XXVII);  
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4) 

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/270/2009 została podjęta 

większością głosów (16 za; 0 wstrzymało się; 1 przeciw). 

 

XI. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2008 (druk  

nr 10/XXVII);  

 

Radni przyjmowali do wiadomości sprawozdanie na komisjach  

stałych Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 11/XXVII);  

 

Radny Bogusław Kozioł odnosząc się do zapisu w treści uzasadnienia do niniejszego  

projektu uchwały – „…przekształcenie przyczyni się do lepszego wykorzystania środków 

finansowych oraz poprawi skuteczność zarządzania…”   zapytał, czy zarządzanie placówką 

przez dyrektora w odległości 40 km będzie stanowiło lepsze rozwiązanie oraz czy potencjalni 

klienci z południa Powiatu Gryfińskiego korzystający ze świadczeń Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chojnie będą mogli równieŜ z nich skorzystać po przekształceniu poradni, 

czy jednak konieczne będzie załatwienie formalności w głównej siedzibie tj. w Gryfinie. 

Radny zapytał czy przekształcenie Poradni w Chojnie w fili ę Poradni w Gryfinie nie 

spowoduje wydłuŜenia czasu oczekiwania na wydawane dokumenty, a tym samym 

nieprzestrzegania terminów obowiązujących w kodeksie postępowania administracyjnego.  

Na zakończenie Bogusław Kozioł zapytał, czy podejmując tą uchwałę Powiat nie będzie 

musiał dokładać więcej, niŜ miałby zyskać środków finansowych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe na niniejsze pytania padały juŜ 

odpowiedzi zarówno na spotkaniu, na którym Wicestarosta Gryfiński spotkał się z załogą 

poradni, jak równieŜ na komisjach stałych Rady Powiatu w Gryfinie. Starosta wyjaśnił,  

Ŝe generalnie nie chodzi o oszczędności, lecz faktycznie o poprawienie usług, czyli w tym 

momencie stworzenia moŜliwości efektywniejszego korzystania z obydwu poradni.  

W rezultacie chodzi o większą dostępność i przyspieszenie wydawania orzeczeń. Dodał,  

Ŝe Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie ma problemy wynikające z 

braków kadrowych, co jest widoczne dla Zarządu Powiatu w momencie zatwierdzania 
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arkusza organizacyjnego. Starosta wyjaśnił, Ŝe zawarte do projektu uchwały uzasadnienie nie 

jest wcale oceną pracy pedagogów, poniewaŜ do Starostwa Powiatowego nie wpływały Ŝadne 

skargi dot. nieterminowego załatwiania spraw. Podjęcie tej uchwały ma na celu usprawnić 

działanie placówki. Przekształcenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w filię 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie nie jest związane wprost  

z oszczędnościami, aczkolwiek te oszczędności są drobne ale policzalne – jest to kwestia 

samej obsługi administracyjnej tzn. księgowości, jednego budŜetu. Przekształcenie poprawi 

równieŜ skuteczność zarządzania placówką. Dodał, Ŝe w przypadku podjęcia tegoŜ projektu 

uchwały mogą zostać równieŜ wydane upowaŜnienia, pełnomocnictwa umoŜliwiające 

podejmowania pewnych decyzji celem uniknięcia zbędnych przejazdów między poradniami. 

Odnosząc się do wykonywania godzin w miejscu innym są to koszty, które reguluje kodeks 

pracy. 

 

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

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/271/2009 została podjęta 

większością głosów  (13 za; 4 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w spr awie zamiaru likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  (druk nr 

12/XXVII);  

 

Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe wszelkie decyzje odnośnie likwidacji, jakie były 

wcześniej podejmowane przez Radę były związane z oszczędnościami. Natomiast likwidacja 

Technikum Elektrycznego i Technikum Ekonomicznego nie niesie za sobą w zasadzie 

Ŝadnych oszczędności, a wywołuje  pewne obawy. Rzecz polega na tym, Ŝe Technikum 

Elektryczne, które obecnie jest w Gryfinie będzie ukryte w nazewnictwie Technikum 

Zawodowego wchodzącego w skład struktury organizacyjnej ZSP Nr 2 w Gryfinie.  Radny 

dodał, Ŝe w przypadku kiedy absolwenci gimnazjów między innymi z Gryfina, czy Polic będą 

szukali np. Technikum Ekonomicznego, to w Policach bez Ŝadnych problemów je znajdą, 

natomiast w Gryfinie kierunek ukryty będzie w strukturze organizacyjnej ZSP Nr 2, Radny 

Jan Gładkow poinformował, Ŝe jeden z Radnych określił t ą sytuację jako „śmietnik”. Radny 

stwierdził, Ŝe zamiar likwidacji techników odbije się na naborze, a tym samym na wysokości 

subwencji oświatowej. Radny rozumie, Ŝe jest to sprawa porządkująca, ale gdyby takie 
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zarządzenie obowiązywało np. na ternie całego województwa zachodniopomorskiego,  

to wtedy byłyby równe szanse znalezienia danej szkoły na mapie szkół. 

 

Radny Adam Nycz powiedział, Ŝe niniejszy projekt uchwały ma charakter porządkujący. 

Zdarza się, Ŝe w  jednej klasie jest Technikum Ekonomiczne oraz Technikum Handlowe. 

Istnieje system oświatowy o nazwie SIO, który nie przyjmuje tego typu hybryd. Radny Adam 

Nycz zwrócił się do Radnych, aby informowali, Ŝe w dalszym ciągu będzie funkcjonować 

Technikum Elektryczne i Technikum Ekonomiczne, choć nazwa będzie brzmieć Technikum 

Zawodowe o specjalności technik elektryk, czy technik ekonomista. Dodał, Ŝe jest to kwestia 

propagandy pozytywnej  tj. chodzi o propagowanie idei szkoły - Technikum Elektrycznego, w 

którym uczy Pan Radny Jan Gładkow, który zapewne swoim doświadczeniem będzie 

świadczył takŜe usługi dla Technikum Zawodowego o specjalności technik elektryk. Radny 

zwrócił się do obecnych na sali obrad  przedstawicieli prasy lokalnej o dosadne wyjaśnienie, 

Ŝe oprócz nazwy nic się nie zmienia, a nauczyciele będą pracować na tych samych zasadach, 

wysokość subwencji oświatowej będzie taka sama. Radny dodał, Ŝe mówienie o powyŜszej 

sytuacji jako „śmietnisku” jest nieprzyjaznym propagowaniem tej szkoły. 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 w Gryfinie Dorota Mielniczek powiedziała, Ŝe nie zrobiłaby takiego 

kroku, aby tworzyć Technikum Zawodowe obejmujące wszystkie zawody techniczne, które 

są w tej szkole, tylko występują problemy przede wszystkim z system informacji oświatowej, 

który nie chce przyjmować takich hybryd. Dyrektor wyjaśniła, Ŝe w 2002 r. tworzone były 

szkoły za sprawą przekształceń. Liceum ekonomiczne było przekształcane w Technikum 

Ekonomiczne, Technikum Elektryczne starego typu w nowe Technikum Elektrycznego 

starego typu i Liceum Zawodowe w Technikum Zawodowe. Z początku, kiedy szkoła zaczęła 

wprowadzać system informacji oświatowej nie było takich problemów, ale co pół roku 

wprowadzane są pewne zmiany do systemu i jest on modyfikowany. Dodała, Ŝe Okręgowe 

Komisje Organizacyjne, czy media podkreślają technika zawodowe i podaje się, Ŝe kształcą 

one w zwodach: technik ekonomista, technik Ŝywienia, technik elektryk, technik handlowiec. 

Ponadto dodała, Ŝe jest spokojna o promocję szkoły, no chyba, Ŝe promocja będzie taka, jak  

w tej chwili – negatywna. ZSP Nr 2 jest powołana komisja promująca szkołę w szkołach 

gimnazjalnych, z których młodzieŜ najczęściej jest rekrutowana. Dyrektor stwierdziła, Ŝe 

Radny Gładkow kieruje się w tej sprawie emocjami i sentymentami, poniewaŜ zaczynał pracę 

w momencie kiedy powstawało Technikum Elektryczne w Gryfinie.  Dyrektor powiedziała, 

Ŝe jest spokojna i jest to kwestia właściwego nastawienia się do zmiany nazwy dodając, Ŝe 
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technik elektryk będzie dalej, a szkoła nigdy nie wie ilu ma chętnych wśród młodych 

absolwentów gimnazjów.  

 

Radny Jan Gładkow odnosząc się do sentymentów powiedział, Ŝe jest to ostatnią rzeczą jaką 

się kieruje, o czym pani Dyrektor równieŜ wie. Dodał, Ŝe obecnie w szkole pracuje na ½ 

etatu, a w przyszłości zapewne nie będzie pracował i nie ma to Ŝadnego znaczenia. Wyjaśnił, 

Ŝe nie byłby przeciwny tego typu zmianom, gdyby takie zarządzenie dot. wszystkich szkół np. 

na terenie województwa. Zdaniem Radnego, jeŜeli takie działanie zostanie podjęte tylko w 

Gryfinie, będzie to wielkim krokiem do tyłu, a jeŜeli usprawiedliwieniem ma być to, Ŝe jakiś 

system, który się nazywa SIO czegoś nie przyjmuje, to Radny mówi „a sio” z takim 

systemem. 

 

Radny Adam Nycz zwracając się do Radnego Gładkowa powiedział, Ŝe nie jest to miejsce 

do wygłaszania tego typu deklaracji. Na sesjach Radni stanowią prawo miejscowe, 

samorządowe, a jeŜeli Radny wyraŜa opinię, Ŝe prawo jest po to, aby powiedzieć „a sio” to on 

jest osobiście zdziwiony takim obrotem sprawy. Radny kończąc dyskusję w przedmiotowej 

spawie zacytował Augusta Poniatowskiego – „Szkoda czasu i atłasu”. 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/272/2009 została podjęta 

większością głosów (16 za; 0 wstrzymało się; 1 przeciw). 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę , która trwała od godz. 14.55 do godz. 15.00 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru rozwiązania 

Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. ŁuŜycka 82 i przekształcenia szkół 

wchodzących dotychczas w skład tego zespołu w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 13/XXVII);  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę 

polegającą na uzupełnieniu treści uzasadnienia do niniejszego projektu uchwały o  zapis o 

następującej treści „ Szczegółowe zasady funkcjonowania SOSW zawarte zostaną w Statucie 

SOSW, ze szczegółowym uwzględnieniem § 2, 4 i 5”. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką. W wyniku głosowania 

autopoprawka została podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Radny Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe w dniu dzisiejszym przed sesją wpłynęło pismo 

skierowane na Radę Powiatu w Gryfinie od rodziców uczniów, nauczycieli i pracowników 

ZSS w Gryfinie. Dodał, Ŝe dla dobra sprawy, uczniów, nauczycieli i pracowników niniejszej 

placówki pismo powinno zostać odczytane  na sesji. 

 

Radny Bogusław Kozioł odczytał pismo w przedmiotowej sprawie stanowiące zał. nr 5  

do niniejszego protokołu. 

 

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

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/273/2009 została podjęta 

większością głosów (12 za; 4 wstrzymało się; 1 przeciw). 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009" (druk nr 14/XXVII);  

 

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

 i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXVII/274/2009 została podjęta 

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

 

XVI. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Gryfi ńskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2008 (druk nr 15/XXVII);  

 

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

omówiła niniejsze sprawozdanie, obejmujące opis działań realizowanych w czterech formach 

współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi tj.: 

1. zlecenia organizacjom pozarządowym zadań publicznych, wspieranie realizacji takich 

zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 



 10

3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich 

działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji; 

4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonym  

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych 

organów administracji publicznej,  

Działania te realizowane są zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy był równieŜ przedmiotem 

konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych. Poinformowała,  

Ŝe współpraca z organizacjami pozarządowymi z roku na rok jest coraz aktywniejsza, coraz 

więcej organizacji korzysta  z przesyłanych informacji. Dodała, Ŝe na bieŜąco prowadzone  

są porady dot. pisania wniosków  jak i wypełnienia druków o rejestrację w KRS. Ponadto 

dodała, Ŝe Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju prowadzony przez Stowarzyszenie 

„Dom z sercem” oraz Dom Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzony przez 

Stowarzyszenie „Pod Dębami” uzyskały status organizacji poŜytku publicznego i uwodniły 

tym samym, Ŝe są bardzo przedsiębiorczy. Mogą pozyskiwać dodatkowe środki na 

działalność z faktu wpłat 1% podatku właśnie na rzecz organizacji poŜytku publicznego. 

Poinformowała, Ŝe w 2008 r. zarejestrowało się łącznie 13 nowych stowarzyszeń, z czego 5 to 

stowarzyszenia kultury fizycznej i 3 uczniowskie kluby sportowe. Wykaz wszystkich 

organizacji dostępny jest na stronie elektronicznej promującej Powiat Gryfiński oraz na 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

Rada Powiatu zapoznała  się ze sprawozdaniem. 

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Wiceprzewodniczącemu Rady 

Powiatu Henrykowi Kaczmar została udzielona pisemna odpowiedź na składany  

na poprzedniej sesji wniosek w/s inwestycji związanych z budową i przebudową chodników 

zrealizowanych na drogach powiatowych w latach 2005-2008. Starosta poinformował,  

Ŝe w Wydział Zarządzania Drogami dysponuje tylko szczegółowymi danymi za okres 2007-

2008. Poprzednie zadania były realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg a informacje na 

ten temat znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie i w sprawozdaniu finansowym kończącym poprzednią kadencję. 
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Starosta dodał, Ŝe równieŜ Radny Bronisław KrzyŜanowski otrzymał na sesji odpowiedź na 

interpelację na piśmie dot. zestawienia wynagrodzeń zestawienia średnich wynagrodzeń 

brutto pracowników w Starostwie Powiatowym w Gryfinie z wykluczeniem wynagrodzenia 

Starosty Gryfińskiego, Wicestarosty Gryfińskiego, Sekretarz Powiatu, Skarbnika Powiatu na 

dzień: 01.01.2006 r., 01.01.2007 r., 01.01.2008 r. oraz 01.01. 2009 r. Starosta w ramach 

uzupełnienia odpowiedzi na składaną interpelację Radnego KrzyŜanowskiego poinformował, 

Ŝe miesięczne wynagrodzenie Zarządu Powiatu, jako organu kolegialnego za styczeń 2009 r. 

wyniosło 24 629,30 zł. Natomiast miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu Powiatu  

II kadencji za listopad wynosiło 28 222,50 zł. Zgodnie z przyjętym przez obecną kadencję 

programem oszczędzenia zostały w tym zakresie poczynione miesięcznie oszczędności  

w wysokości 3 000,00 zł, co w stosunku rocznym daje kwotę 36 000,00 zł.  

 

XVI. Sprawy ró Ŝne, informacje, wolne wnioski. 

 

Radny Adam Nycz zwrócił się podziękowaniami do Pana Starosty za wcześniejsze, niŜ to 

przewiduje prawo, wypłacenie 13 pensji nauczycielom. Radny równieŜ skierował 

podziękowania do niektórych członków Komisji BudŜetowej po czym oznajmił, Ŝe w dniu 

dzisiejszym składa na ręce Przewodniczącego Rady rezygnację z członkostwa w Komisji 

BudŜetowej. Adam Nycz powiedział, Ŝe nie będzie podawał specjalnych powodów swojej 

rezygnacji. Dodał jedynie, Ŝe chciałby w pełnieniu funkcji radnego zachować pewne 

standardy międzyludzkie, a poniewaŜ te standardy zostały ostatnio zachwiane, Radny nie 

widzi moŜliwości pracowania dłuŜej w tej komisji.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe Radni otrzymali do  

wiadomości następujące pisma: 

1. Pismo skierowane do Radnych Rady Powiatu w Gryfinie znak: BRZ.MK.0043-1/09 z 

dnia 23 stycznia 2009 r. dot. obowiązku  złoŜenia oświadczenia majątkowego  

wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego (zał. nr 6); 

2. Pismo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie znak: WIOŚ.S-0710/1/2009 z dnia 05.02.2009 r. dot. oceny stanu 

środowiska na terenie województwa zachodniopomorskiego – „Raport o stanie 

środowiska województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007” (zał. nr 7); 

Ponadto Przewodniczący poinformował o organizowanych przez Radę Powiatu w Wolsztynie 

w dniach 27-29 marca 2009 r. XI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych  
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w Halowej Piłce NoŜnej (zał. nr 8). Przewodniczący dodał, Ŝe informacja jest dostępna do 

wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

 

XVII. Zako ńczenie posiedzenia. 

 

O godz. 15.35 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie  

Roman Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXVII sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Kłobut 

 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Roman Michalski 


