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PROTOKÓŁ nr XXIX/09 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 17 kwietnia 2009 r. 

 

XXIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 17 kwietnia 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, 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. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad  

(zał. nr 3). W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (16 za;  

0 przeciw; 0 wstrzymujących się;). 

 

Protokół nr XXVIII/09 z dnia 26.03.2009 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe dzisiejsze  omówienie sprawozdania 

chciałby poświęcić na opowiedzeniu krótko o najwaŜniejszym dokumencie, czyli  

o uchwale budŜetowej, która jest kwintesencją podejmowanych w ciągu roku wszystkich 

uchwał. Pani Skarbnik we wskazanym punkcie w porządku obrad przedstawi w szczegółach 

realizację niniejszego dokumentu-w kontekście liczbowym. Za liczbami stoją konkretne 

sprawy i wcześniej podejmowane decyzje. Na wykonanie tych uchwał składa się praca wielu 

osób. Dodał, Ŝe ma nadzieję, iŜ te liczby o których powie pokaŜą, Ŝe ten wydatek, który 

mieści się w dziale dot. administracji, nie był wydawany bezzasadnie. Poinformował,  
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Ŝe w ciągu 2008 r. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wprowadził do ewidencji 

gruntów 10 631 zmian, a jeŜeli zostanie to podzielone przez ilość dni w roku to pokazuje  

to, ile dziennie urzędnik, czy urzędnicy w niniejszym wydziale wykonują czynności. Starosta 

kontynuując dodał, Ŝe przyjęto i opracowano 1 800 zgłoszeń prac geodezyjnych, łącznie 

wydano wypisów i wyrysów w postaci 20 000 dokumentów. Z kolei Wydział Komunikacji  

i Transportu realizując budŜet wydał 9 866 dowodów rejestracyjnych, 7 291 tablic 

rejestracyjnych. Te liczby równieŜ dokumentują obciąŜenie urzędników, pomimo uwag, tych 

osób, które nie załatwiły danej sprawy w ciągu np. 1 h, czy dnia. W 2008 r. w ramach 

wykonywanych uchwał Rady Powiatu zostały wykonane wspólnie z gminami i innymi 

podmiotami naprawy bieŜące, remonty i budowy chodników, na kwotę w wysokości 

1 378 000,00 zł, z czego udział gmin wynosił 358 000,00 zł. W ramach tego zostały 

wykonane przy drogach powiatowych chodniki w ilości 3 231 m2, zostały naprawione 

nawierzchnie ulic w ilości 54 032 m2, przekłada się to na 11 km dróg. Uchwały zawarte  

w uchwale budŜetowej przedkładają się na konkretne zmiany infrastruktury powiatowej.  

W rezultacie w wyniku wykonywania uchwał, w tym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  

w roku 2008 został oddany do uŜytku Dom Dziecka w Chojnie, w trakcie roku został oddany 

takŜe internat w Chojnie, został przeprowadzony kapitalny remont w DPS w Nowym 

Czarnowie. RównieŜ w ubiegłym roku został zakończony remont internatu ZSP Nr 2   

w Gryfinie i dzięki temu została zmieniona siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Gryfinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Gryfinie. Starosta dodał,  

Ŝe zostały podjęte takŜe uchwały niosące za sobą daleko idące zmiany i moŜliwości 

funkcjonowania Powiatu. Mowa o uchwałach dot. przekształcenia Szpitala – tj. powołania 

Spółki. Decyzja Rady i wykonanie uchwały przez Zarząd Powiatu przyniosła efekt w postaci 

tego, Ŝe po raz pierwszy od 10 lat słuŜba zdrowia nie przyniosła Powiatowi długów. Wręcz 

przeciwnie, zaczęto podejmować coraz śmielsze decyzje poprawiające jakość bazy szpitalnej. 

Dodał, Ŝe był to przełomowy moment w ubiegłym roku. Podobne decyzje, które Radni podęli, 

a Zarząd je wykonał zaowocowały w systemie oświaty - początkowo w lutym, a ostatecznie 

przed rozpoczęciem roku szkolnego 2008 r. Zdaniem Starosty połączenie zespołów szkół 

ponadgimnazjalnych w Chojnie przynosi efekty. W pierwszej kolejności  dot. one spraw 

edukacyjnych i poprawy bazy, a w drugiej kolejności tych, które przekładają się  na efekt 

finansowy. Wiadomym jest, Ŝe aby poprawiać jakąkolwiek rzecz muszą być  

na to odpowiednie środki finansowe. Wiedząc, jaką Powiat ma dzisiaj subwencję oświatową 

na 2009 r., bardzo łatwo jest zobaczyć, Ŝe jest ona niŜsza w rezultacie o 1 600 000,00 zł, 

natomiast budŜety tych dwóch szkół w roku ubiegłym wynosiły łącznie 3 000 000,00 zł. 

Dzięki tej decyzji równieŜ zostało zbilansowane finansowanie oświaty. Przekazanie innemu 
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organowi do prowadzenia ZSP w Gryfinie niesie za sobą większy efekt, niŜ tylko i wyłącznie 

sprawy finansowe. OtóŜ przekazanie Gminie Gryfino do prowadzenia ZSP w jakiejś części 

pozwoliło rozwiązać problemy oświatowe w Gimnazjum w Gryfinie, czyli nastąpiło 

rozgęszczenie tego gimnazjum. W rezultacie wszystkie uchwały, które jak gdyby 

przedkładają się na realizację budŜetu 2008 r. starano się wykonać tak, aby przyniosły  

one oczekiwane efekty. 

 

Radny Adam Nycz odnosząc się do zapisu w sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu Powiatu 

dot. pozytywnie rozpatrzonego wniosku Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 

na odkupienie od Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie wyrobów medycznych,  

które nie zostały odebrane przez Agencję Rezerw Materiałowych – składnicę w Resku  

i nieodpłatne przekazanie ich Szpitalowi zapytał kto kupił, kto nieodpłatnie sprzedał i za jaką 

cenę.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe w poprzednich strukturach  

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zajmował się zapasami materiałowymi na wypadek 

zagroŜeń i w ramach umowy posiadał takowy magazyn, w którym znajdowały się łóŜka, 

róŜne środki medyczne i aparaty medyczne. W momencie, kiedy powstała Spółka odstąpiła 

ona od prowadzenia magazynu. Zgodnie z przepisami sprzęt został oddany, przekazany  

do Szpitala w Resku, który został wybrany do prowadzenia tych rzeczy. Natomiast w trakcie 

przekazywania części tych urządzeń okazało się, Ŝe nie były one odtwarzane w ciągu 

poprzednich lat. Pozostały dwa urządzenia, które nie zostały przejęte. Starosta dodał, Ŝe ich 

wartość, za którą w rezultacie trzeba było zapłacić i nikt nie chciał jej przejąć, wynosiła nie 

więcej niŜ 500,00 zł. 

 

III.  Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego dla Powiatu 

Gryfi ńskiego przez Zastępcę Powiatowego Inspektora Sanitarnego Panią Wiolettę 

RoŜko. 

 

Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pani Wioletta RoŜko przedstawiła 

informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego dla Powiatu Gryfińskiego, stanowiącą  

zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Wniosek Radnego Bronisław KrzyŜanowskiego Nr BRZ.00450-6/09 z XXIX sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 17 kwietnia 2009 r. 
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Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał o przyczynę niezdatności w ostatnim czasie wody 

do picia z ujęcia w Lisim Polu. 

 

Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pani Wioletta RoŜko odpowiedziała,  

Ŝe trudno w tym momencie ustosunkować się jej do tego zapytania i dodała, Ŝe odpowiedź 

zostanie udzielona na piśmie. 

 

IV.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie za 2008 r. przez Dyrektora jednostki Pana Mariana Mielczarka. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek  przedstawił 

sprawozdanie z działalności jednostki za 2008 r., stanowiące zał. nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Radny Piotr Waydyk powiedział, Ŝe Dyrektor wspomniał o optymistycznych wynikach  

na rynku pracy w 2008 r., natomiast jak wszystkim wiadomo jest kryzys gospodarczy.  

W związku z powyŜszym zapytał, jak kryzys gospodarczy przekłada się na I kwartał 2009 r., 

jakie są te wskaźniki, czy Dyrektor zaobserwował jakieś tendencje. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  

Ŝe nie odpowie, na to, czy kryzys przełoŜy się w mniejszym, czy w większym stopniu  

na bezrobocie w Powiecie Gryfińskim. Natomiast nie ma Ŝadnych takich symptomów, które 

wskazywałyby, Ŝe będą grupowe zwolnienia, Ŝe bezrobocie się powiększy. Pierwszy kwartał 

pokazał, Ŝe głównie liczba osób rejestrujących się, jako bezrobotni zwiększyła się w styczniu, 

w lutym niewiele, zaś w marcu wzrosła o 20 osób. Dodał, Ŝe II kwartał powinien 

odpowiedzieć na postawione pytanie. Z analizy Powiatowego Urzędu Pracy wynika,  

Ŝe  bezrobocie powinno się stabilizować w II kwartale, natomiast w II półroczu powinno  

się zmniejszyć. Nie ma Ŝadnych symptomów wskazujących na wzrost bezrobocia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał jak wpłynęła  

na bezrobocie sytuacja w Stoczni Szczecińskiej. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  

Ŝe sytuacja stoczni jest taka, Ŝe Agencja Rozwoju Przemysłu rejestruje osoby, które przez  

pół roku będą finansowane ze środków Agencji. Będą otrzymywały dwukrotność najniŜszego 
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wynagrodzenia. Do tej pory zarejestrowało się jedynie 850 osób, w związku z tym moŜna 

powiedzieć, Ŝe część juŜ nie wróci do Agencji po rozwiązaniu stosunku pracy ze stocznią   

i ta ilość moŜe ewentualnie wzrosnąć, ale raczej nie wiele. W Powiecie Gryfińskim było 

około 250 osób będących pracownikami Stoczni Szczecińskiej, czyli moŜna liczyć, Ŝe  około 

100 osób powinno się zarejestrować w Agencji Rozwoju Przemysłu. Działania PUP  

w Gryfinie będą sprowadzały się do tego, Ŝe będą organizowane trzy formy aktywne tj.: staŜe  

dla stoczniowców, przygotowanie zawodowe dla dorosłych i refundacja kosztów pracodawcy 

utworzenia miejsc pracy. Dyrektor poinformował, Ŝe staŜe dla stoczniowców  

oraz przygotowanie zawodowe dla dorosłych będzie bezkosztowe, natomiast refundacja 

kosztów pracodawcy na utworzenie nowego stanowiska pracy wynosić będzie -  

ok.18 000,00 zł. 

 

Radny Bolesław Paulski powiedział, Ŝe mimo wszystko nie zgodzi się z optymizmem  

i dobrym samopoczuciem Pana Dyrektora, poniewaŜ na koniec roku 2008 r. stopa bezrobocia 

wynosiła 17,8%, a koniec marca 2009 r. - 19,6%. Stanowi to róŜnicę 1,8 %, i nie jest  

to wcale takie optymistyczne. Dodał, Ŝe Pan Dyrektor nie powiedział ani słowa, o tym,  

co Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w tym zakresie zamierza. Ponadto zapytał, jak 

wygląda  na terenie Powiatu realizacja działań 6.2 z Kapitału Ludzkiego. Obecnie w kraju 

bardzo modne jest to działanie dla rozpoczynających działalność, dla tych którzy przez 12 

miesięcy byli na bezrobociu. Jest  to wsparcie w wysokości 40 000,00 zł. Dosyć mocno prasa 

rozpisuje się na ten temat. Część bezrobotnych pyta Radnego, co w tym zakresie. Dodał,  

Ŝe w odpowiedzi na swoją interpelację nie uzyskał odpowiedzi na wiele aspektów, z których 

Pan Dyrektor  był uprzejmy się nie rozliczyć. Radny Paulski poprosił Dyrektora o udzielnie 

odpowiedzi na powyŜej zadane pytane. Radny dodał, Ŝe co do niepełnej interpelacji pozwoli 

sobie wystąpić na piśmie do Pana Starosty i do Pana Dyrektora. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  

Ŝe moŜe się mylić, ale przewiduje, Ŝe w II kwartale nastąpi, jak gdyby stabilizacja tego 

bezrobocia, natomiast zakłada Ŝe w II półroczu będzie jego spadek. Dodał, Ŝe II kwartał 

pokaŜe, co będzie się działo. Dotychczas bezrobocie zmniejszyło się i nastąpiła stabilizacja. 

Wzrost osób bezrobotnych w marcu wyniósł 20 osób i jest on niewielki w stosunku do lutego. 

Największy przyrost bezrobocia miał miejsce w styczniu, mniejszy juŜ w lutym. Działania 

PUP w Gryfinie sprowadzają się do pozyskiwania środków finansowych tj. z Funduszu Pracy 

oraz z innych źródeł. W ubiegłym roku jednostka pozyskała ponad 11 000 000,00 zł. JeŜeli 

PUP uda się pozyskać środki finansowe to więcej osób będzie objętych tymi wszystkimi 
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formami aktywnymi. Dyrektor dodał, Ŝe co do działania 6.2 Pan Radny mówił o działaniu na 

dotację do 40 000,00 zł, które mogą otrzymać osoby, nie tylko bezrobotne. PUP filia  

w Chojnie złoŜył taki wniosek, jak równieŜ firmy z Powiatu Gryfińskiego. Zwrócił  

się z zapytaniem do Radnego Paulskiego, czy udzielona odpowiedź na zadane pytania była 

wystarczająca.  

 

Radny Bolesław Paulski podziękował, za udzielenie odpowiedzi i zapytał, czy jako Rada 

będą informowani o tym, jaki skutek ma złoŜenie tego wniosku. Pan Dyrektor mówiąc,  

Ŝe teraz został złoŜony wniosek miał na myśli, Ŝe dopiero w marcu, czy dopiero w kwietniu. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  

Ŝe Radni zostaną poinformowani i dodał, Ŝe nie chciałby się wypowiadać na temat składanych 

przez jednostkę wniosków, bo zostanie ich złoŜonych kilka. Po otrzymaniu decyzji, PUP  

w Gryfinie poinformuje o środkach finansowych. W roku ubiegłym PUP realizował  

8 projektów z powiedzeniem i dodał, Ŝe w tym roku powinno ich być tyle samo, albo więcej. 

 

Radny Bolesław Paulski powiedział, Ŝe dziwi się, iŜ wniosek został złoŜony tak późno, 

poniewaŜ Radny od stycznia czytał w prasie, Ŝe część województw bardzo wspomaga 

bezrobotnych. Są określone grupy ustalone poprzez Marszałka, które mogą korzystać  

z tego działania 6.2 w Kapitale Ludzkim. Radny sądził, Ŝe Dyrektor coś szerzej powie 

Radnym i dodał, Ŝe wszyscy oczekują, aby ten wniosek był rozpatrzony pomyślnie. 

 

Radny Sławomir Terebecki zapytał, czy Pan Dyrektor dysponuje takimi informacjami  

dot. tego, ile osób zostało skreślonych z ewidencji osób bezrobotnych ze względu na odmowę 

podjęcia pracy, czy nie podpisania listy, na którą bezrobotni się zgłaszają. NaleŜy mieć 

świadomość tego, Ŝe na ilość osób bezrobotnych wpływają nie tylko osoby,  

które sukcesywnie zapisują się w PUP, ale które tracą statut osoby bezrobotnej i to czasami 

nie dlatego, Ŝe uzyskują pracę, tylko z powodu braku podpisu, albo nie podjęcia pracy. Radny 

zapytał, czy taka informacja za 2008 r. mogłaby zostać udzielona. Radny wyjaśnił, Ŝe spotyka 

się z takimi problemami, Ŝe czasami osoby przychodzące do niego, jako do lekarza  

nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, z tego tytułu, Ŝe nie podjęły pracy,  

bo zaproponowano im pracę za np. 500,00 zł, gdzie dojazd wynosi ich ok. 400,00 zł, mają 

dwójkę dzieci, którymi nie miałby się kto zająć. Oceniając opłacalność podjęcia pracy, taka 

osoba uwaŜa ją za nieopłacalną i nie podejmuje jej, i tym samym zostaje skreślona. Zdaniem 

Radnego takich osób jest coraz więcej. Ponadto zapytał, czy Pan Dyrektor równieŜ mógłby  
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w tym zakresie udzielić odpowiedzi, czy takie informacje do niego docierają. Być moŜe 

czasami są to propozycje podawane z chęcią taką, aby osoba nie podjęła pracy – czego Radny  

nie zakłada - celem wyrównania statystki oraz aby osoba została wykreślona z ewidencji 

bezrobotnych, poniewaŜ wtedy będzie moŜna wykazać, Ŝe jest mniej osób bezrobotnych.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odnosząc  

się do danych statystycznych powiedział, Ŝe zostaną one przekazane po sesji na piśmie, 

poniewaŜ w tej chwili nie dysponuje takim danymi. Odnosząc się do podejmowania pracy 

wyjaśnił, Ŝe jeŜeli pracodawca zgłasza do PUP ofertę urząd jest zmuszony do zrealizowania  

tej oferty. Dodał, Ŝe musi być spełnione kryterium najniŜszego wynagrodzenia, aby urząd 

mógł taką ofertę przyjąć. Dodał, Ŝe czasami bezrobotni rejestrują się w PUP po to, aby mieć 

ubezpieczenie zdrowotne i wcale nie chcą podjąć pracy. Co do osób, które są wykreślane  

z ewidencji w związku z niestawiennictwem wyjaśnił,  Ŝe osoba ma termin wstawienia  

się w sprawie propozycji pracy, szkolenia, bądź teŜ w jakiś innych aktywnych formach 

realizowanych przez urząd. JeŜeli osoba nie stawi się w wyznaczonym dniu i w ciągu 7 dni 

nie usprawiedliwi tej nie obecności, to zostaje wykreślona z ewidencji. Dodał,  

Ŝe trzeba brać poprawkę na to, co mówią osoby bezrobotne, bo znaczny procent nie mówi 

prawdy. 

 

Radny Adam Nycz powiedział, Ŝe dane statystyczne są istotne i waŜne, natomiast Radnego 

interesuje inna strona działalności i instytucji, którą Dyrektor kieruje. Radny zapytał,  

na ile rynek pracy w Powiecie Gryfińskim z rynku pracownika przekształcił się w rynek 

pracodawcy. Czyli na ile obecnie pracodawcy kształtują, jak gdyby politykę zatrudnieniową 

w sensie takim, ile Pan Dyrektor ma ofert pracy składanych w bieŜącym roku zakładając,  

Ŝe kryzys gospodarczy zaczął się od sierpnia ubiegłego roku do dnia dzisiejszego. Ponadto 

zapytał, czy Pan Dyrektor widzi wyraźną zmianę rynku pracownika w rynek pracodawcy. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek odpowiedział,  

Ŝe sytuacja na rynku pracy wygląda w ten sposób, Ŝe jest więcej siły roboczej  

od zapotrzebowania na rynku pracy. Do września roku ubiegłego był taki okres,  

Ŝe pracodawcy uwaŜali, Ŝe jest za mało pracowników i chcieli wpuścić do kraju osoby  

ze wschodu, aby zasilić rynek pracownikami z państw wschodnich i uzupełnić braki, 

szczególnie w budownictwie. Dodał, Ŝe jeŜeli bezrobocie będzie kształtowało się w granicach 

4 000 osób to będzie zachowana równowaga na terenie Powiatu między popytem, a podaŜą  

na siłę roboczą. Natomiast jeśli będzie to poniŜej 4 000 osób to automatycznie będzie to rynek 
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bezrobotnego, poniewaŜ będzie sobie wybierał oferty gdyŜ będzie brak ludzi do pracy. Dodał, 

Ŝe Powiat jest największym Powiatem w województwie zachodniopomorskim, liczy ponad 

85 000 mieszkańców. W związku z tym 4000 bezrobotnych nie stanowi duŜej liczby, obecnie 

jest około 5 000 bezrobotnych, co równieŜ nie jest duŜo.   

 

V. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Wniosek Radnego Bronisław KrzyŜanowskiego Nr BRZ.00450-7/09 z XXIX sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 17 kwietnia 2009 r. 

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski odnosząc się poŜaru budynku socjalnego w Kamieniu 

Pomorskim powiedział, Ŝe z podawanych informacji publicznych usłyszał, Ŝe ofiary poŜaru 

były hospitalizowane do Szpitala w Kamieniu Pomorskim, do Szpitala w Szczecinie oraz do 

Szpitala w Gryfinie. Radny zapytał, czy prawdą jest, Ŝe pogorzelcy przebywali bądź 

przebywają w Szpitalu w Gryfinie. 

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium  

z tytułu wykonania budŜetu za 2008 r. (druk nr 2/XXIX).  

 

Skarbnik Powiatu Gryfi ńskiego Izabela Świderek przedstawiła prezentację sprawozdania  

z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok, stanowiącą zał. nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

Radny Bolesław Paulski złoŜył gratulacje Pani Skarbnik za fantastyczną i innowacyjną 

formę przygotowania i przedstawienia prezentacji sprawozdania z wykonania budŜetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok. Ponadto Radny pogratulował Zarządowi Powiatu tego,  

Ŝe są uparci i odwaŜni, poniewaŜ realizacja budŜetu była wspaniale przeprowadzona.  

 

Radny Adam Nycz powiedział, Ŝe przyłącza się do gratulacji. Pogratulował Zarządowi 

Powiatu za osiągnięcie dobrych wyników. Dodał, Ŝe liczbami moŜna operować w sposób 

róŜny, natomiast Pani Skarbnik pozwoliła sobie podczas prezentacji mimo wszystko  

na element polityczny, pokazując tą kadencją, jaką tę, która naprawia błędy poprzedników. 

Dobrze byłoby popatrzeć w ten sposób, Ŝe jest to pewien ciąg zdarzeń od I kadencji. Ponadto 

dodał, aby jego refleksja towarzyszyła Pani Skarbnik przy prezentacji kolejnych programów. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr XIX/50/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z wykonania budŜetu za 2008 r., stanowiącą zał. nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński odczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok  

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

absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2008 rok, stanowiącą zał. nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr XIX/53/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie  

z tytułu wykonania budŜetu Powiatu za 2008 rok, stanowiącą zał. nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  w Gryfinie Roman Michalski odczytał projekt uchwały 

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

za 2008 rok (druk nr 2/XXIX). 

 

Przewodniczący poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4 do niniejszego protokołu)  

i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXIX/281/2009 została podjęta 

większością głosów (17 za; 0 przeciw;1 wstrzymujący się). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski złoŜył Staroście 

Gryfińskiemu gratulacje za uzyskanie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2008 rok.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w imieniu Zarządu Powiatu głos 

zabierze Maciej Racinowski. 
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Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie Maciej Racinowski w imieniu Zarządu podziękował 

za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za 2008 rok. 

Udzielenie absolutorium traktowane jest, jako wyraz aprobaty dla kierunków i sposobów 

realizacji zamierzeń. Jednocześnie ze strony Zarządu powstaje nowe zobowiązanie dalszej 

konstruktywnej pracy. Zarząd Powiatu uwaŜa, Ŝe realizacja budŜetu i wprowadzanie w Ŝycie 

strategicznych rozwiązań nie byłaby moŜliwa bez Radnych, którzy w większości wnieśli 

pozytywny wkład w pracę Rady. Z tego miejsca równieŜ podziękował członkom Zarządu  

za podejmowanie trafnych decyzji i konsekwentne wcielanie ich w Ŝycie. Szczególne słowa 

uznania skierował do Przewodniczącego Zarządu Wojciecha Konarskiego, który dla niego 

osobiście stanowi accredit urzędnika, stanowi wzór sumienności, pracowitości  

i bezinteresownej działalności dla społeczności lokalnej. Dodał, Ŝe jego zdaniem jest 

uprawniony do oceny i docenienia roli Pana Starosty, poniewaŜ radnym jest juŜ III kadencję. 

Ponadto dodał, Ŝe nie sposób nie docenić Pani Skarbnik, która ceniona jest za profesjonalizm, 

dbałość o finanse Powiatu oraz za metodologiczne podejście do zasad rachunkowości. Jako 

Radny był świadkiem po raz pierwszy tak wspaniale przygotowanej prezentacji i w swoim 

przekonaniu nie zauwaŜył oceny kogokolwiek. Liczby mówią same za siebie i kaŜdy  

w swojej przenikliwości jest w stanie odszyfrować ich wymowę. Na zakończenie 

podziękował wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie za to, Ŝe swoją 

codzienną pracą budują nowy wizerunek Powiatu Gryfińskiego. 

 

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

Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia 

budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 3/XXIX).  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji i zarządził 

głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXIX/282/2009 została podjęta jednogłośnie 

(18 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 4/XXIX).   

 

Wniosek Radnego Macieja Racinowskiego Nr BRZ.00450-8/09 z XXIX sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 17 kwietnia 2009 r. 
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Prośba o odczytanie przez Przewodniczącego Rady tytułu projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie  

z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie wraz z podstawą prawną. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złoŜonym przez Radnego Macieja 

Racinowskiego. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów (17 za;  

0 przeciw; 1 wstrzymujący się). 

 

Przewodniczący odczytał tytuł projektu uchwały wraz z podstawą prawną, poprosił  

o stanowiska komisji (zał. nr 4) i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr XXIX/283/2009 została podjęta jednogłośnie (18 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Regulaminu 

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŜliwiaj ących uzyskanie 

świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 5/XXIX).   

 

Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe nie mógł powstrzymać się od wyraŜenia opinii odnośnie 

niniejszego regulaminu, który według Radnego „najeŜony” jest zbędnymi przepisami, 

koniecznymi do wypełnienia załącznikami dla osoby ubiegającej się o uzyskanie stypendium. 

Dziwną sytuacją jest to, Ŝe zobowiązuje się Beneficjenta Ostatecznego do wydatkowania 

stypendium wyłącznie na cele edukacyjne. Odnosząc się do przekraczania progu 

przyznawania stypendium powiedział, Ŝe potencjalny beneficjent na którego dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę wynosi  np. 503,00 zł otrzyma stypendium, natomiast osoba, której 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę 504,00 zł nie otrzyma tego 

stypendium. 

 

Radny Bogusław Kozioł odnosząc się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mieszkowicach prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział, 

Ŝe stypendium na wyrównywanie szans dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

umoŜliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego dotyczy roku szkolnego 2008/2009. 

Zapytał, czy byłaby moŜliwość, aby 30 uczniów z Technikum śywienia w Mieszkowicach 

mogłoby skorzystać z tego projektu i otrzymać stypendium za okres od września do grudnia 
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2008 r., oczywiście za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Ponadto zapytał, 

czy jest jakiekolwiek moŜliwość, aby Zarząd Powiatu mógł się zwrócić do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o takie pełnomocnictwo. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w dniu dzisiejszym odbyło  

się w Szczecinie spotkanie poświęcone niniejszemu programowi stypendialnemu. W Urzędzie 

Wojewódzkim powiedziano, Ŝe tylko organ prowadzący moŜe wystąpić o stypendia. Dodała, 

Ŝe Powiat wystąpi na piśmie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z tymŜe zapytaniem. 

Jednocześnie na spotkaniu poinformowano Ŝe raczej nie dopuszcza się moŜliwości dopisania 

porozumienia, poniewaŜ to zwykle trwa, a okres wypłacenia stypendiów jak i rozliczenia  

się z tego programu stypendialnego upływa z końcem maja bieŜącego roku. Wówczas byłoby 

zbyt mało czasu na podpisanie porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

JednakŜe jeŜeli Wojewódzki Urząd Pracy dopuści taką moŜliwość to Pani Sekretarz 

przypuszcza, Ŝe byłaby moŜliwość zwołania sesji nadzwyczajnej. Dodała, Ŝe nabór do tego 

programu trwa do 24 kwietnia. Powiat Gryfiński otrzymał kwotę 1 005 500,00 zł na stypendia 

dla uczniów ze szkół, dla których jest organem prowadzącym. 

 

Radny Bogusław Kozioł zacytował „w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę  

w trakcie trwania projektu stypendialnego projekt moŜe być realizowany do końca roku 

szkolnego przez organ, który rozpoczął realizację projektu”. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe realizacja projektu rozpoczęła  

się dopiero w tym momencie. 

 

Radny Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe stypendium jest wypłacane za okres od września 

2008 r. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe nie jest to kontynuacja Ŝadnego 

programu stypendialnego. Jest to nabór stypendialny z kwoty, która pozostała  

w Województwie Zachodniopomorskim, jednakŜe wystąpi się z oficjalnym pismem do WUP 

z zapytaniem, czy będzie taka moŜliwość. 

 

Radny Bogusław Kozioł odnosząc się do § 1 pkt 6 Regulaminu przyznawania 

i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych umoŜliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 
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2008/2009, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński, stanowiący załącznik 

do niniejszego projektu uchwały – „do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, 

którzy nie przekroczyli limitu 30 godzin  nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach 

szkolnych w okresie pobierania stypendium w roku szkolnym 2008/2009 – od 1 września 

2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.”, zapytał w jaki sposób będzie rozpatrywana sytuacja w której, 

uczeń w okresie od września do grudnia miał zero opuszczonych godzin, a w styczniu  

i w lutym miał 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych. Radny zapytał, czy taki uczeń 

będzie miał wypłacone stypendium za te 4 miesiące, czy nie. 

 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe liczba 30 godzin nieobecności 

nieusprawiedliwionych odnosi się do całego okresu i w tym momencie nie moŜna tego 

rozdzielić na poszczególne miesiące.  

 

Radny Bogusław Kozioł podziękował za udzielenie odpowiedzi na pytanie, na którego 

zadanie Radnego poproszono. 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXIX/284/2009 została podjęta 

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

 

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

na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie 

realizacji inwestycji drogowych (druk nr 6/XXIX).   

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXIX/285/2009 została podjęta 

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

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Odpowiedź na wniosek Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego Nr BRZ.00450-7/09 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe bardzo często Gryfino jest mylone  

z Gryficami i równieŜ w tym przypadku musiała nastąpić pomyłka tego typu, aczkolwiek 

wśród ofiar znalazła się rodzina z Gryfina – matka z trójką dzieci.   
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Starosta kontynuując przeprosił Radnego Bolesława Paulskiego za udzielnie nie kompletnej 

odpowiedzi na interpelacje i dodał, Ŝe jak rozumie Radny zwróci się na piśmie o uzupełnienie 

interpelacji. Starosta powiedział, Ŝe zobowiąŜe Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

do przedstawienia na kolejnej sesji informacji dot. ilości złoŜonych wniosków, kwot  

oraz donatorów (instytucji), do których  zostały złoŜone wnioski przez PUP w Gryfinie celem 

eliminacji  kierunków bezrobocia. 

 

XVI.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, Ŝe w związku  

z przeprowadzoną kontrolą problemową przez kierownika Oddziału Kontroli oraz inspektora 

Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

w zakresie przyjmowania skarg i wniosków  wniesionych od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 

2008 r. do Rady Powiatu w Gryfinie oraz przekazanymi zaleceniami pokontrolnymi mających 

na celu usuniecie stwierdzonej nieprawidłowości jest potrzeba wytypowania Radnych, którzy 

będą przyjmowali obywateli w sprawach skarg  wniosków w kaŜdy poniedziałek w godzinach 

od 15.30 do 16.30.  W związku z powyŜszym Radni są zobowiązani do wpisania  

się w terminarz z pełnieniem dyŜurów. 

Przewodniczący w woli przypomnienia powiedział o zbliŜającym się upływie terminu,  

do którego naleŜy składać oświadczenia majątkowe.  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, Ŝe Radni 

otrzymali do wiadomości następujące pisma: 

1. Pismo Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach z dnia 25 marca 2009 r. zawierające 

podziękowania za skuteczną pomoc finansową udzieloną Stowarzyszeniu na realizację 

remontu tarasu pawilonu Nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - zał. nr 11  

do niniejszego protokołu, 

2. Informacja Ministra Zdrowia znak: MZ-OZO-075-17291-1/CP/09 z dnia 25 marca 2009 

r. dot. moŜliwości przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Programu „Wsparcie 

jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 

zdrowia” po jego wdroŜeniu - zał. nr 12 do niniejszego protokołu, 

3. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: BZK.II.Rd-0050-14/09 z dnia  

27 marca 2009 r. informujące o powołaniu Grupy Roboczej w celu określenia 

lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego-  

zał. nr 13 do niniejszego protokołu, 
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4. Pismo Starosty Gryfińskiego znak: GN.JW.8022/9/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 r. 

zawierające odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu Bronisława 

KrzyŜanowskiego - zał. nr 14 do niniejszego protokołu, 

5. Pismo Starosty Gryfińskiego znak: BRZ.AM.00451-20/09 z dnia 09 kwietnia 2009 r. 

zawierające odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu Bolesława Paulskiego  

- zał. nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ponadto poinformował, Ŝe do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęła skarga  

z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (zał. nr 16), którą równieŜ wszyscy Radni 

otrzymali. 

 

Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Romana Michalskiego  

Nr BRZ.00450-9/09 z XXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 17 kwietnia 2009 r. 

 

Skierowanie do rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie przez Komisję Spraw Społecznych. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad złoŜonym przez siebie wnioskiem. W wyniku 

głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, Ŝe w dniu 

wczorajszym wpłynął równieŜ wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie  

dot. wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym (zał. nr 17).  

 

Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Romana Michalskiego  

Nr BRZ.00450-10/09 z XXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 17 kwietnia 2009 r. 

 

Skierowanie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie dot. wyraŜenia zgody  

na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym do rozpatrzenia przez Komisję Spraw Społecznych. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad złoŜonym przez siebie wnioskiem. W wyniku 

głosowania wniosek został przyjęty większością głosów (15 za; 0 przeciw; 3 wstrzymujące 

się) 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował, Ŝe wpłynęło  

takŜe Sprawozdanie z prac sejmowych posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Konstantego 

Tomasza Oświęcimskiego, które będzie dostępne do wglądu w Biurze Obsługi Rady  

i Zarządu (zał. nr 18). 

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski zwrócił się z prośbą, aby decyzje jakie zostaną podjęte 

przy rozpatrywaniu dwóch w/w wniosków zostały przedłoŜone Radnym. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odpowiedział twierdząco. 

 

XVII.  Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 16.00 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXIX sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 

 

  Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 

 


