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PROTOKÓŁ nr XXX/09 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 29 maja 2009 r. 

 

XXX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 maja 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 13 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, Pana Wójta 

Gminy Stare Czarnowo Marka Wosia, Przewodniczącego Rady Gminy Trzcińsko-Zdrój 

Józefa Szotta, Przewodniczących Rad, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, młodzieŜ, 

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. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

porządku obrad (zał. nr 3). W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie (13 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw). 

 

Protokół nr XXIX/09 z dnia 17.04.2009 r. został przyjęty jednogłośnie (13 za; 0 wstrzymało 

się; 0 przeciw). 

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe sprawozdanie zostało przedstawiane 

Radnym na posiedzeniach Komisji, jeŜeli odpowiedzi nie były satysfakcjonujące to odpowie 

na ewentualne pytania. Starosta Gryfiński dodał, Ŝe mieszkańcy powiatu mieli moŜliwość 
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zapoznania się z porządkiem obrad dzisiejszej sesji zamieszczonym na internetowej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej.  

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski odnośnie informacji z posiedzenia Zarządu w dniu 14 maja 

2009 r. w/s  udzielenia poŜyczki Spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., zapytał, jak 

to się dzieje, Ŝe jeszcze dwa miesiące temu była informacja, Ŝe Szpital nie generuje strat  

a dzisiaj występuje on o poŜyczkę do powiatu. Czy moŜe to oznaczać, Ŝe dzieje się coś złego 

ze Szpitalem? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Rada Powiatu uchwalała na ostatniej 

sesji sprawozdanie finansowe Szpitala z wynikiem dodatnim 80 000,00 zł. PoŜyczki nie są 

udzielane tylko i wyłącznie kiedy jest deficyt w słuŜbie zdrowia. Mieszkańcy jak i Radni 

wiedzą równieŜ, Ŝe Powiat w tej chwili stara się o odzyskanie kontraktu na specjalistykę czyli 

na poradnie specjalistyczne - to co, niestety, utracił w momencie, kiedy w poprzedniej 

kadencji został sprzedany budynek przychodni Intermedowi. Pozyskanie specjalistyki, czyli 

zakontraktowanie uwarunkowane jest posiadaniem gabinetów specjalistycznych, które są 

przygotowywane w budynku przy ul. Armii Krajowej. Została wykonana dokumentacja, 

której koszt wyniósł 30 000,00 zł i w tej chwili będzie wyłoniony wykonawca. Na dzień 

dzisiejszy Szpital z bieŜących środków, które poświęcane są na bieŜącą działalność Szpitala, 

czyli leczenie, nie jest w stanie takich środków wygenerować, a poniewaŜ jest młodą Spółką  

z małym kapitałem równieŜ nie ma moŜliwości samodzielnie uzyskać w tej chwili kredytu  

w banku. Stąd ta poŜyczka, która była przewidziana juŜ w uchwale budŜetowej.  

W uchwale budŜetowej na 2009 r. przewidziana została moŜliwość udzielenia Szpitalowi 

poŜyczki w wysokości 250 000,00 zł i gwarancji na 250 000,00 zł. Poza tym jest to normalne, 

Ŝe swoją spółkę naleŜy wzmacniać, chociaŜby podwyŜszając jej kapitał załoŜycielski, co na 

razie nie jest robione. Akurat te pieniądze są poświęcone na wspomnianą inwestycję. 

AngaŜowanie pieniędzy z bieŜącej działalności uniemoŜliwiłoby po prostu zrealizowanie 

wspomnianych celów. Natomiast dla Szpitala do końca września Narodowy Fundusz Zdrowia 

będzie kontraktował nową działalność, czyli specjalistykę. Chodzi tylko o to, Ŝeby jak 

największy kontrakt wpłynął do Szpitala. Tutaj jest tak, jak równieŜ przy innych podmiotach, 

które otrzymują dotacje, termin przekazywania dotacji tak, jak w przypadku Szpitala czyli 

otrzymywanie kontraktu w okresach, które nie są okresami rozliczeniowymi, czyli na 

przykład miesięczne, powoduje Ŝe Szpital czasami nie ma tejŜe płynności finansowej. 

Starosta dodał, Ŝe na dzień dzisiejszy po czterech kwartałach, o tym równieŜ juŜ mówił, 
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uwzględniając tutaj nadlimity, czyli to, co powinno być przesunięte to Szpital miał wynik 

ujemny 17 000,00 zł za cztery miesiące. 

 

III.  Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Interpelacja Nr 21/XXX/09 Radnego Bolesława Paulskiego. 

(w imieniu Sołtysa m. Chełm Górny) dot. drogi powiatowej na odcinkach: Chełm Górny  

– Ŝwirownia oraz Chełm Górny – Gogolice. 

 

1.„Z uwagi na bardzo duŜe zniszczenia drogi na odcinku Chełm Górny – kopalnia Ŝwiru, jako 

niezbędną uwaŜam interwencję w dyrekcji Kopalni w zakresie naprawy w/w odcinka drogi 

wykorzystywanej równieŜ przez mieszkańców miejscowości Chełm Górny. 

2.Za konieczne dla bezpieczeństwa uŜytkowników drogi uwaŜam dokonanie oczyszczenie 

pobocza drogi na odcinku Chełm Górny – Gogolice z zakrzaczenia wystającego poza linię 

asfaltu, a w niektórych miejscach wycięcie z obydwu stron, gdyŜ stanowi to utrudnienie dla 

przejazdu autobusów szkolnych”. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, Ŝe Radni Powiatu Gryfińskiego pełnią  

na terenie powiatu w poniedziałki dyŜury, na których mieszkańcy mogą zgłaszać się  

i przekazywać swoje uwagi. 

 

Na posiedzenie przyszedł Radny Bogusław Kozioł (13+1=14). 

 

Interpelacja Nr 22/XXX/09 Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego 

dot. drogi powiatowej na Polesiny. 

  

„Kiedy – w jakim terminie ostatecznie będzie wykonana naprawa drogi od przejazdu 

kolejowego w kierunku Polesin. Wielokrotnie pytałem o to na komisjach Rady i ostatnie 

zapewnienie Pana Starosty i Pana Durmy (Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami) było,  

Ŝe do końca maja 2009 r. Dzisiaj jest 29 maja 2009 r. i jak trzy dni temu tam jechałem to nie 

było tam Ŝadnych prac. Proszę o udzielenie odpowiedzi równieŜ na piśmie”. 

 

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

na 2009 rok (druk nr 2/XXX);  
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/286/2009 została podjęta 

jednogłośnie (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

IV.  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/XXX); 

 

Starosta Gryfiński w imieniu Zarządu Powiatu złoŜył autopoprawkę dot. zmian 

polegających na podzieleniu wcześniej wprowadzonej dotacji dla Gminy Kamień Pomorski 

(zał. Nr 4) w następujący sposób: 5 000,00 zł na pomoc dla Gminy Kamień Pomorski  

i 5 000,00 zł na pomoc dla Gminy Widuchowa. W obu przypadkach chodzi o poŜary 

budynków.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad autopoprawką Zarządu, która w wyniku 

głosowania została jednogłośnie przyjęta (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/287/2009 została podjęta 

jednogłośnie (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

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

uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 

edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 4/XXX); 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/288/2009 została podjęta 

jednogłośnie (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk nr 5/XXX);   
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Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, ile osób ostatecznie straci pracę, jaką korzyść 

finansową z tego tytułu powiat uzyska? Ile jeszcze instytucji powiatowych z Chojny będzie 

Zarząd likwidować? Czy Chojna ma zostać takim marginesem w powiecie? A co na to Radni 

Powiatowi z Chojny? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe o ile wie, to przez dwa lata  

w Chojnie oprócz tego, Ŝe przy przekształceniach niestety ustawa uŜywa słowa likwidacja,  

to de facto nie została zlikwidowana Ŝadna instytucja powiatowa. Szkoły działają zarówno 

liceum jak i technikum, równieŜ szkoła zawodowa i Starosta nie słyszał, aby tam ktokolwiek 

stracił pracę. Tak samo z resztą jak pan Radny zauwaŜył, jeŜeli chodzi o Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną to równieŜ ona tam działa i to w takim samym zakresie i z taką 

samą ilością osób. Natomiast nawet w tej chwili, gdyby wczytać się w dokumenty, które 

przyjął Zarząd to nie tylko w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ale równieŜ i w 

szkołach wprowadzane są dodatkowe etaty psychologów, poniewaŜ Zarządowi przede 

wszystkim zaleŜy na poprawie jakości pracy, w szczególności w PPP, a nie szukaniu tylko 

oszczędności. To przekształcenie Poradni ma słuŜyć poprawie jakości pracy. Starosta dodał, 

Ŝe nie wiem jakie inne instytucje i kto je likwiduje w Chojnie? 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/289/2009 została podjęta 

większością głosów (13 za; 0 wstrzymał się; 1 przeciw). 

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia terenu działania  

poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

(druk nr 6/XXX);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/290/2009 została podjęta 

jednogłośnie (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

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

nr 7/XXX);  
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/291/2009 została podjęta 

większością głosów (13 za; 0 wstrzymał się; 1 przeciw). 

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na 

przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa (druk nr 8/XXX);  

 

Starosta Gryfiński w imieniu Zarządu Powiatu złoŜył autopoprawkę, która powstała  

w wyniku złoŜonego wniosku przez Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

- w § 1 ust. 2 niniejszego projektu uchwały, słowa „… dla potrzeb Warsztatów Terapii 

Zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym” otrzymują brzmienie „… dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych”. 

- w/w projekcie uchwały paragraf o zapisie - „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia” 

otrzymuje nr 4. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad autopoprawką Zarządu, która w wyniku 

głosowania została jednogłośnie przyjęta (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/292/2009 została podjęta 

jednogłośnie (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia opinii Rady 

Powiatu odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych pomiędzy Gminą 

Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo (druk nr 9/XXX); 

 

Starosta Gryfiński w imieniu Zarządu Powiatu złoŜył autopoprawkę, w związku ze 

złoŜonymi zastrzeŜeniami przez Wójta Gminy Stare Czarnowo wynikającymi z braku 

porozumienia w sprawie ewentualnych rekompensat z Gminą Szczecin wynikających z 

przejęcia części majątku: 

- w § 1 niniejszego projektu uchwały dodaje się ust. 5 i 6 o następującej treści: 
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- ust. 5 „Stosownych rekompensat dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przejęcia 

części ich mienia bądź utraty dochodów potwierdzonych stosownymi porozumieniami  

i uchwałami”. 

- ust. 6 „Uzyskania pozytywnej opinii Rady Gminy Stare Czarnowo”. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś wyjaśnił, Ŝe Gmina Miasta Szczecin dość 

przebiegle wystąpiła o opinię do Rady Powiatu w Gryfinie wiedząc doskonale, Ŝe opinia 

Rady Gminy Stare Czarnowo jest zupełnie inna i występując o wiele większe powierzchnie 

niŜ daje moŜliwość regulacja przebiegu granic. Propozycje  Gminy Stare Czarnowo 

załatwiają wszystkie problemy mieszkańców a o to tylko chodzi przy regulacji granic. A 

Szczecin chciałby jeszcze po prostu zagarnąć sobie nieco większą powierzchnię nie dając nic 

w zamian. 

 

Posiedzenie opuścili Radny Bolesław Paulski i Radny Krzysztof Ziętek (14-2=12). 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad autopoprawką Zarządu, która w wyniku 

głosowania została jednogłośnie przyjęta (12 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

Na posiedzenie przyszedł Radny Krzysztof Ziętek (12+1=13). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/293/2009 została podjęta 

jednogłośnie (13 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia przez 

Powiat Gryfiński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek 

Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie  

pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa 

zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (druk nr 10/XXX); 

 



 8

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/294/2009 została podjęta 

jednogłośnie (13 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w likwidacji w Gryfinie (druk nr 

11/XXX);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/295/2009 została podjęta 

jednogłośnie (13 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  

w Gryfinie za okres 01.01. - 03.07.2008 r. (druk nr 12/XXX); 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/296/2009 została podjęta 

jednogłośnie (13 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  

w Gryfinie za okres 03.07. - 31.12.2008 r. (druk nr 13/XXX); 

 

Starosta Gryfiński w imieniu Zarządu Powiatu złoŜył autopoprawkę: 

- w tytule niniejszego projektu oraz w treści § 1 „zatwierdza się sprawozdanie finansowe  

za okres 03.07.-31.12.2008 r.” otrzymuje brzmienie „zatwierdza się sprawozdanie finansowe 

za okres 04.07.-31.12.2008 r.”. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad autopoprawką Zarządu, która w wyniku 

głosowania została jednogłośnie przyjęta (13 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 
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Na posiedzenie przyszedł Radny Rafał Mucha (13+1=14). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/297/2009 została podjęta 

jednogłośnie (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym 

Czarnowie (druk nr 14/XXX);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXX/298/2009 została podjęta 

jednogłośnie (14 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

XVI.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie w sprawie 

wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Piotrem Waydykiem. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł powiedział, Ŝe Komisja 

Spraw Społecznych odnośnie wniosku złoŜonego w dniu 15 kwietnia 2009 r. przez Panią 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym Piotrem Waydykiem zajmowała się na 3 posiedzeniach i w trakcie 

ostatniego posiedzenia kiedy miało dojść do głosowania wpłynął faks od Pani Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Krzywinie następującej treści: „Informuję, Ŝe w związku  

z podpisaniem przez Pana Piotra Waydyka porozumienia zmieniającego, które będzie 

obowiązywało od 01 września 2009 roku a dotyczącego zmniejszenia wymiaru zatrudnienia  

z 18/18 na 12/18 i proporcjonalnego zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, wycofuję 

złoŜony wniosek”. W tym momencie dalsze zajęcie stanowiska przez Komisję było 

bezprzedmiotowe (treść faksu stanowi zał. nr 5). 

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe na interpelacje złoŜone na dzisiejszej 

sesji w stosownym czasie zostanie udzielona odpowiedź przez Naczelnika Wydziału 
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Zarządzania Drogami, który zajmuje się bezpośrednio tymi sprawami i w imieniu Zarządu 

sprawuje nadzór nad drogami powiatowymi. Starosta zwrócił się do Sołtysa iŜ otrzyma 

odpowiedź poprzez Radnego Bolesława Paulskiego. Starosta wyraził ubolewanie, Ŝe droga ta 

jest niszczona, otworzono swego czasu kopalnię i niestety puszczono w ruch po drodze 

powiatowej, która nie spełniała wymagań i rokrocznie od wielu lat ta droga jest niszczona aŜ 

do obecnego stanu. Starosta dodał, Ŝe Pan Naczelnik prowadzi negocjacje z kopalnią kruszyw 

i wyraził nadzieję, Ŝe w końcu stan tej drogi zostanie poprawiony.  

W związku z drogą Polesiny, Wójt Gminy Widuchowa, Sołtys tej miejscowości i Pan Radny  

otrzymali odpowiedź na piśmie, a takŜe m.in. kopię umowy, jaka została zawarta na 

wykonanie tejŜe drogi.  

Starosta odniósł się takŜe do spraw istnienia jednostek powiatowych w Chojnie i jeszcze raz 

potwierdził, Ŝe wszystkie jak istniały tak istnieją natomiast prosiłby, Ŝeby Radni równieŜ 

mówili o tym, Ŝe w Chojnie zostały oddane i uruchomione mieszkania chronione (to się stało 

w zeszłym miesiącu), chociaŜ mieszkania chronione w rezultacie zgodnie z kompetencjami 

powinna robić kaŜda gmina. Są to takie mieszkania, które w momencie kiedy dziecko 

opuszcza dom dziecka jednostka samorządu terytorialnego gmina jest zobowiązana takiemu 

dziecku przydzielić mieszkanie, a poniewaŜ to się nie dzieje to Powiat Gryfiński oddał 

miesiąc temu do uŜytku mieszkania chronione. Tak samo w Chojnie zostały oddane do uŜytku 

lokale dla grupy usamodzielnienia. To są dwie rzeczy, które w Chojnie przybyły czyli to co  

w rezultacie zrobił Powiat. Starosta przypomniał, Ŝe to w Chojnie utworzono Wielofunkcyjną 

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. Tam jest jej siedziba i tam został przeniesiony Dom 

Dziecka z Binowa. Dzisiaj moŜna byłoby wysłuchać pretensje Wójta Starego Czarnowa 

dlaczego to w Binowie zlikwidowano Dom Dziecka. Starosta zwrócił się z prośbą do 

Radnych, aby o tych właśnie sprawach mówić, Ŝe Powiat w rezultacie tworzy a nie likwiduje.  

 

XVI.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poinformował, Ŝe Radni Rady Powiatu 

w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w kaŜdy 

poniedziałek od 15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego, a w czerwcu: 
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Przewodniczący powiedział, Ŝe w okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące pisma, które 

będą takŜe do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu:  

1. Pismo Nr DAP/7154-6/2009/BC informujące o wpisaniu do Rejestru związków 

powiatów zmianę siedziby Związku Celowego Powiatów Województwa 

Zachodniopomorskiego (zał. nr 6); 

2. Pismo od Przewodniczącego Rady Powiatu z Kamienia Pomorskiego z prośbą  

o wsparcie finansowe odnośnie odbudowy mieszkań dla pogorzelców, o czym dzisiaj 

na sesji Rada podjęła decyzję lecz moŜe ktoś chciałby prywatnie wesprzeć to podany 

jest w piśmie numer konta, na które moŜna wpłacać pieniądze (zał. nr 7). 

 

XVII.  Zakończenie posiedzenia 

O godz. 15.10 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXX sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 Roman Michalski 

IMI Ę I NAZWISKO 
DATA 

PEŁNIENIA 
DYśURU 

MIEJSCE PEŁNIENIA DY śURU 

Henryk Kaczmar 01.06.2009 r. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej  
w Moryniu, ul. Wąska 2a 

Bronisław 
KrzyŜanowski 

08.06.2009 r. 
Biuro Rady Miejskiej w Chojnie, ul. 

Jagiellońska 2 

Roman Michalski 15.06.2009 r. 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. 

Sprzymierzonych 4 

Bogusław Kozioł 22.06.2009 r. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Mieszkowicach,  
ul. Techników 1 

Roman Michalski 29.06.2009 r. 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. 

Sprzymierzonych 4 


