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 PROTOKÓŁ nr XXXIII/09 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 03 września 2009 r. 

 

XXXIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 03 września 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, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 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 pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, dyrektorów szkół, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego  

oraz Radnych Rady Powiatu i Zarząd Powiatu w Gryfinie. Na protokolantów powołał 

Agnieszkę Małyszko i Magdalenę Romankiewicz. Przewodniczący zapytał czy wszyscy 

zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad i czy wnoszą do niego uwagi.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek  

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

Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej na realizację zadania  

pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej  

Nr 120 oraz drogi powiatowej Nr 1351Z” i dodaniu w tym punkcie „Projektu 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, zmienionej uchwałą 

Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r.” (druk nr 9/XXXIII). 

Starosta powiedział, że zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie 

w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej  

na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 120 oraz drogi powiatowej Nr 1351Z” spowodowane jest tym, iż w dniu 

wczorajszym przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich zwrócił się z prośbą o inną formę 

sfinansowania budowy chodnika w miejscowości Gardno, niż dotacja celowa tj. w formie 
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bezpośredniej zapłaty środkami finansowymi z budżetu Powiatu. Zawarcie umowy nastąpi  

na wykonanie inwestycji już z wybranym wykonawcą. Starosta dodał, że zadanie to zostanie 

zrealizowane w inny sposób.  

Odnosząc się do dodawanego projektu 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, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

29.05.2009 r. poinformował, że warunkiem ubiegania się o środki zewnętrzne w ogłoszonych 

programach pomocowych są zmiany  w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Powiatu 

Gryfińskiego – edycja VI na lata 2009-2014, a dotyczą one terminów i kwot. Starosta 

poinformował, że wnioski należy składać do 30 września br. i dodał, że autopoprawka polega 

na wprowadzeniu w punkcie XII porządku obrad niniejszego projektu uchwały. Przed  

jego podjęciem zostanie ogłoszona przerwa w obradach. 

 

Na posiedzenie przybyli: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha 

 oraz Radny Bronisław Krzyżanowski, więc w posiedzeniu uczestniczyło16 radnych. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku o zmianę w porządku obrad. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się;). Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

porządku obrad wraz ze zmianą (zał. nr 3). W wyniku głosowania porządek obrad został  

przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

Protokół nr XXXII/09 z dnia 02.07.2009 r. został przyjęty większością głosów (15 za;  

0 przeciw; 1 wstrzymujący się). 

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że niniejsze sprawozdanie zostało 

Radnym przedłożone w formie pisemnej, natomiast na komisjach udzielano wyczerpujących 

odpowiedzi na zadawane pytania. Dodał, że większość prac, którymi zajmował się Zarząd 

znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji i w przypadku pojawienia się pytań udzieli  

na nie uzupełniających odpowiedzi. 
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Na posiedzenie przybył Radny Bolesław Paulski,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych. 

 

III. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2009/2010 placówek oświatowych  

z terenu Powiatu Gryfińskiego. 

 

Informacja  o przygotowaniu do roku szkolnego 2009/2010 placówek oświatowych z terenu 

Powiatu Gryfińskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że rok szkolny 2009/2010 jest pierwszym 

rokiem nauki w strukturze szkół ponadgimnazjalnych doprowadzonej zdaniem Zarządu 

Powiatu do modelu optymalnego tzn. Powiat jest organem prowadzącym dla ZSP Nr 1  

w Chojnie oraz dla ZSP Nr 2 w Gryfinie. Nabór do tych szkół przebiegał zgodnie  

z planowaniem. W ZSP Nr 2 w Gryfinie utworzono 8 oddziałów klas I liczących w sumie 251 

uczniów, natomiast w ZSP Nr 1 w Chojnie 10 oddziałów liczących 304 uczniów. Dodał,  

że 555 pierwszoklasistów stanowi 57 % absolwentów gimnazjów z ternu Powiatu 

Gryfińskiego. Tendencja spadkowa w dalszym ciągu się utrzymuje. W ubiegłym roku było  

to ponad 60%. Wicestarosta poinformował, że zostały przeprowadzone dwa konkursy:  

na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz na stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. W wyniku przeprowadzonych konkursów 

Zarząd Powiatu powierzył stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie na okres 5 lat 

szkolnych Pani Joannie Mendrygał, natomiast stanowisko dyrektora SOSW  w Chojnie  

na okres 1 roku szkolnego Pani Natalii Sikorze. Ponadto dodał, że obiekty szkolne  

są przygotowane do rozpoczęcia nauki. Wykaz realizowanych remontów i inwestycji  

w obiektach szkolnych znajduje się w opracowaniu (zał. nr 4). Jerzy Miler poinformował,  

że remont korytarza na I piętrze w budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie z różnych względów 

przedłuży się o 2 tygodnie. Na tym piętrze znajdują się tylko dwa gabinety lekcyjne,  

w pozostałych pomieszczeniach znajduje się administracja, księgowość, biblioteka szkolna 

oraz aula. Przez ten okres będą pewne utrudnienia, ale zostaną one wynagrodzone tym,  

jak będzie ta część szkoły wyglądała po przeprowadzonym remoncie. Wicestarosta 

poinformował, że szkoły specjalne funkcjonują w takiej samej strukturze, jak w roku 

ubiegłym. Po negatywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie 

połączenia szkół specjalnych w Gryfinie i w Chojnie Zarząd Powiatu złożył zażalenie  

do Ministerstwa Edukacji Narodowej, od którego otrzymał odpowiedź, że opinia Kuratora  

nie jest wiążąca. Kwestię połączenia tych szkół Zarząd chce ponownie rozważyć, być może 
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powróci się do tego tematu w przyszłym roku. Zarząd Powiatu w tym roku chciałby, aby 

udało się poprawić warunki nauki w szkole w Nowym Czarnowie. Poradnie Psychologiczno – 

Pedagogiczne funkcjonują obecnie już jako jedna tj. Poradnia  Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Gryfinie z filią w Chojnie. Zarząd Powiatu odwołał  

ze stanowiska dotychczasową dyrektor Poradni w Chojnie – Panią Ewę Król – Butrynowską, 

która w dalszym ciągu jest pracownikiem Poradni.  

 

W tym miejscu Wicestarosta poprosił o wystąpienie Pani Dyrektor Ewy Król-Butrynowskiej 

 i wspólnie ze Starostą podziękowali Pani Dyrektor  za wieloletnią pracę na rzecz młodzieży  

z terenu Powiatu Gryfińskiego. 

 

Na posiedzenie przybył Radny Krzysztof Ziętek,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że podczas uroczystego apelu 

rozpoczynającego rok szkolny w ZSP Nr 2 w Gryfinie Zarząd Powiatu złożył Pani Dorocie 

Mielniczek – dotychczasowemu dyrektorowi Zespołu Szkół podziękowania za wieloletnią 

współpracę. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler poprosił o wystąpienie nowej Pani Dyrektor ZSP Nr 2 

w Gryfinie w celu krótkiej prezentacji swojej osoby. 

 

Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 

 

Dyrektor ZSP Nr 2 w Gryfinie Joanna Mendrygał powiedziała, że: „ Jestem rodowitą 

Gryfinianką. Żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła licealna-to wszystko w Gryfinie. 

Jestem z wykształcenia matematykiem i pięcioletnia studia magisterskie ukończyłam  

na Uniwersytecie Szczecińskim i od ukończenia studiów pracuję, jako nauczyciel matematyki. 

Przez pierwsze dwa lata pracowałam w szczecińskich gimnazjach, następnie przez 6 lat 

 w liceum ogólnokształcącym w parku. Od tego roku oprócz nauczyciela matematyki będę 

dyrektorem. Dlaczego podjęłam taką decyzję? – otóż płynnie przechodziłam wszystkie stopnie 

awansu zawodowego, 24 sierpnia uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego i podjęłam 

decyzję o tym, że chciałabym podjąć się jakiegoś nowego wyzwania. Ponieważ ogłoszono 

konkurs na dyrektora szkoły zdecydowałam się wziąć w nim udział. Szkoła to przede 
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wszystkim placówka, w której ważne są obszary dydaktyki i wychowania i moje działania 

chciałabym głównie skupić na tych obszarach. Szkoła to również współpraca z rodzicami, 

chciałabym tą współpracę ułatwić rodzicom, dlatego w przyszłości chciałabym mieć 

możliwość wprowadzenia dziennika elektronicznego dla szkół. Miało być krótko w związku  

z tym współpraca jest tu z rodzicami, uczniami, z gronem pedagogicznym, ale również  

z organem prowadzącym i na taką życzliwą współpracę z państwa strony liczę. Dziękuję 

bardzo”. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że stanowisko dyrektora SOSW w Chojnie 

ponownie powierzono Pani Natalii Sikorze, która jest wszystkim dobrze znana, ze względu 

dotychczasowe, kilkuletnie pełnienie tej funkcji. 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Interpelacja Nr 23/XXXIII/09 Radnego Jana Podleśnego. 

dot. zmiany działania sygnalizacji świetlnej na ul. Łużyckiej przy Szkole Specjalnej  

w Gryfinie. 

  

Pojazd jednośladowy dojeżdżając do świateł nie ma możliwości zmiany światła czerwonego 

na zielone. Najlepszym rozwiązaniem jest takie ustawienie świateł jak przy Szkole 

Podstawowej Nr 1,  na tej samej ulicy. 

 

Wniosek Radnego Bronisław Krzyżanowskiego Nr BRZ.00450-13/09 z XXXIII sesji 

Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 03 września 2009 r. 

Prośba o udrożnienie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Jagiellońskiej w m. Chojna,  

przy stacji paliw. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 2/XXXIII).  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5  

do niniejszego protokołu) i zarządził głosownie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr XXXIII/310/2009 została podjęta jednogłośnie (19 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  

nr 3/XXXIII); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/311/2009 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w załączniku do uchwały Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 4/XXXIII); 

 

Przewodniczący odczytał projektu uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/312/2009 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

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

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 

Powiatowy w Gryfinie (druk nr 5/XXXIII); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/313/2009 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

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

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

przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk  

nr 6/XXXIII); 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę  

o zmianę zapisu w niniejszym projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie polegającą  

na tym, że w § 1 w ustępie 2 zmienia się treść punktów 1 i 5 w następujący sposób: 

- w punkcie 1 wykreśla się zapisany w nawiasie i punkt 6 otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„ 1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania, wykup terenów, 

wypłatę odszkodowań oraz ubezpieczeń, nadzór inwestorski i zastępstwo 

inwestycyjne (za wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki wymienione                     

w § 6 ust. 1 pkt 1 i 7), 

- w punkcie 5 przeredagowano zapis ujęty w nawiasie i nadano mu nowe następujące 

brzmienie: 

5) wymianę instalacji wewnętrznych, z wyłączeniem wymiany związanej  

z modernizacją ogrzewania (ograniczenie nie dotyczy zadań realizowanych przez 

jednostki wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1 i 7)”. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Piotr Waydyk, więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/314/2009 została podjęta 

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

   

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Sprawozdania  

z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 

2008” i „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Gryfińskiego za lata 2007-2008" (druk nr 7/XXXIII); 

 

Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek, więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/315/2009 została podjęta 

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

 

Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek,  

 więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. 



 8

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  przychodów i wydatków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.  

(druk nr 8/XXXIII); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/316/2009 została podjęta 

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

 

XII. 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, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. (druk nr 9/XXXIII); 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski zaproponował ogłoszenie kilkunasto minutowej 

przerwy po to, aby komisje stałe Rady Powiatu mogły się zapoznać z nowo wprowadzonym 

do porządku obrad projektem 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, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

29.05.2009 r. Przewodniczący zaproponował przeniesienie się do Sali posiedzeń Zarządu, 

Komisji i Klubów Radnych w celu przeprowadzenia dyskusji i zajęcia przez Komisje 

stanowisk w przedmiotowej  sprawie. Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje. 

 

Wniosek Radnego Adama Nycza Nr BRZ.00450-14/09 z XXXIII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie w dniu 03 września 2009 r. 

W celu uniknięcia utrudnień technicznych mogących wyniknąć w związku ze zmianą miejsca 

wnioskuje o pozostanie  w sali, w której obecnie trwają obrady.  

 

Radny Adam Nycz dodał, że w obradach uczestniczy również Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma, który mógłby omówić zmiany wprowadzone  

do niniejszego projektu uchwały. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Radnego Adama 

Nycza. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 14.45 do godz. 14.55 

 

Po przerwie w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych 

( w trakcie trwania przerwy przybył Radny Piotr Waydyk). 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/317/2009 została podjęta 

większością głosów (18 za; 0 przeciw; 1 wstrzymujący się). 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok  

(druk nr 10/XXXIII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę  

do niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie polegającą na dodaniu  

w § 3 w punkcie 2) litery e w brzmieniu: 

„e) w obszarze służby zdrowia – rozwój i standaryzacja powiatowej służby zdrowia  

w celu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu”. 

 

Starosta wyjaśnił, że z przedkładanych sprawozdań jak i z posiadanych informacji wynika,  

że Spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” nie generuje długów finansowych i dodał,  

aby Spółka w późniejszym czasie rozwijała się tak, jak dotychczas. Starosta poinformował,  

że występuje potrzeba przeprowadzenia dyskusji odnoszącej się do przyszłości Spółki  

w zakresie podnoszenia jakości usług i jej rozwoju. To jest jak gdyby II etap, kiedy młoda 

Spółka nie posiada swoich środków finansowych. W związku z tym wsłuchując się w głosy 

Radnych, jako kierunki polityki budżetowej ujęto wyżej zgłoszoną zmianę. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/318/2009 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 
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XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2009 rok (druk nr 11/XXXIII); 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 5)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIII/319/2009 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

XV. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze  

2009 r. (druk nr 12/XXXIII); 

 

Przewodniczący poinformował, że komisje zapoznały się ze sprawozdaniem z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2009 r., na posiedzeniach Komisji Stałych 

Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

XVI. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 r. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie podjął uchwałę Nr XCII/258/2009 r. z dnia 1.09.2009 r.  

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Gryfinie informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, w której pozytywnie zaopiniował przedłożoną 

informację (zał. nr 6). 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację multimedialną dot. informacji 

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 r., stanowiącą zał. nr 7  

do niniejszego protokołu. 

 

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 r. przedłożona 

Radnym w formie pisemnej stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że można by ewentualnie podkreślić, czy to zadłużenie jest 

tylko takim zadłużeniem, czy jest szacowane wraz z odsetkami. 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zadłużenie wskazywane jest tylko  

w wartości nominalnej, czyli pierwotna wartość długu plus ewentualnie pomniejszone o raty 

kapitałowe. 



 11

 

XVII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do interpelacji Nr 23/XXXIII/09 

złożonej przez Radnego Jana Podleśnego poinformował, że jest to droga krajowa. Każda 

droga jest ważna i na pewno wniosek zostanie przekazany do zarządcy drogi. Powiat również 

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i w tym zakresie może to zrobić. Natomiast odnosząc 

się do wniosku Radnego Bronisława Krzyżanowskiego dot. udrożnienia studzienki 

kanalizacyjnej na ul. Jagiellońskiej w Chojnie poinformował, że wszystkie studzienki 

kanalizacyjne w tym rejonie zostały udrożnione przez odpowiednią firmę. Starosta podając  

za przykład sposób działania domowej instalacji kanalizacyjnej powiedział, że na innym 

odcinku w Chojnie jest niedrożny rurociąg sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej  

tj. w ul. Żółkiewskiego. Zarządcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Chojnie, które będzie musiało udrożnić ten odcinek, ponieważ jest to przyczyną tego,  

że powiatowe studzienki kanalizacyjne wybijają. Starosta poinformował, że własnością 

powiatu jest studzienka kanalizacyjna, przyłącze i w związku z tym, wniosek  

do odpowiedzialnych za tą część odcinka i za zalewanie został złożony. Dodał,  

że ma nadzieję, że przy współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych z Chojny uda 

się to w końcu usunąć. 

Odnosząc się do sprawozdania z prac Zarządu i okresu między sesjami poinformował,  

że jeżeli chodzi o sprawy związane z ochroną służby zdrowia to Wojewoda zakwalifikował 

Powiat do „Planu B”. Zawiadomienie o objęciu Powiatu planem Wojewoda przesłał  

do załatwienia właściwemu ministerstwu. Przedmiotem sprawy jest zlikwidowany SPZZOZ. 

Powiat ma szansę uzyskać pomoc Państwa w formie dotacji w wysokości ponad  

700 000,00 zł, a dotyczy to zobowiązań publiczno-prawnych powstałych wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. Starosta poinformował, że dany powiat może składać tyle 

wniosków do tego programu, ile zostało w nim zlikwidowanych Zakładów. Podjęcie uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (w której skraca się okres 

likwidacji) umożliwi Zarządowi Powiatu z kolei złożenie kolejnego wniosku do „Planu B” 

już na Szpital Powiatowy. W rezultacie jeżeli chodzi o szpitalnictwo, pozostanie sprawa 

bieżącego nadzorowania Szpitala i ewentualnych zmian, które mogłyby nastąpić 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. Jeżeli chodzi o Szpital Powiatowy,  to jest 
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szansa na odzyskanie kwoty ok. 400 000,00 zł. Jest to kwota która wynika z zaległości wobec 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

XVIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poinformował, że Radni Rady Powiatu 

w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji  

w każdy poniedziałek od 15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego a we wrześniu 

dyżury pełnią: 

 

Radni w materiałach sesyjnych otrzymali wykaz następujących pism: 

1. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2009 r., kierowane 

do Wojewody Zachodniopomorskiego dot. skargi na działalność p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie (wszyscy Radni 

otrzymali) – zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

2. Pismo Dyrektora Biura Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie przekazujące pismo Wicewojewody 

Zachodniopomorskiego skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dot. zasad  

i organizacji tegorocznego skupu zbóż oraz sytuacji na rynku mleka - zał. nr 10  

do niniejszego protokołu. 

IMIĘ I NAZWISKO DATA PEŁNIENIA 
DYŻURU 

MIEJSCE PEŁNIENIA 
DYŻURU 

Sławomir Terebecki 07.09.2009 r. NZOZ „Panaceum” w Baniach,  
ul.  Myśliborska 2 

Gabriela Kotowicz  

pełni dyżur w każdy 
pierwszy poniedziałek 

miesiąca 
w godz. od 16.00 do 17.00 

07.09.2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Cedyni, 
ul. Plac Wolności 1 

Bogusław Kozioł 14.09.2009 r. ZSP w Mieszkowicach,  
ul. Techników 1 

Józef Medyński 21.09.2009 r. 
Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska”  
w Baniach, ul. Targowa 19 

Czesław Krzemiński 28.09.2009 r. Starostwo Powiatowe w Gryfinie, 
ul. Sprzymierzonych 4 
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3. Pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy znak: WUP.XVI.A/0701/61300-

1/2/MSko/09 z dnia 03 lipca 2009 r. zawierające podsumowanie i ocenę I półrocza 2009 

r., stanu wdrażania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki - zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

4. Pismo Skarbnika Gminy Kamień Pomorski zawierające podziękowania za udzieloną 

pomoc dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim - 

zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

5. Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z dnia  

27 lipca 2009 r. w/s dofinansowania zakupu skokochronu - zał. nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

6. List Otwarty Tadeusza Fellera z dnia 10 sierpnia 2009 r. wyrażający żal, że najnowsza 

historia Ziemi Gryfińskiej milczy o ludziach, którzy przyczynili się do odzyskania 

wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej - zał. nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

7. Pismo Wicedyrektora ds. Rynku Pracy z dnia 29 czerwca 2009 r. przekazujące 

publikację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Zachodniopomorskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy, pt. „Obraz gospodarki województwa 

zachodniopomorskiego w świetle badań”. Powyższa publikacja jest dostępna w formie 

elektronicznej na stronie internetowej www.zorp.wup.pl w zakładce „Badania  

i analizy” - zał. nr 15 do niniejszego protokołu. 

8. Wniosek Przewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zawierający prośbę o ujęcie  

w budżecie powiatu na 2010 rok środków finansowych na dofinansowanie adaptacji  

i remontu budynku przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie na potrzeby osób 

niepełnosprawnych - zał. nr 16 do niniejszego protokołu. 

9. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego skierowane do Minister Zdrowia informujące 

o objęciu Powiatu Gryfińskiego Programem Wieloletnim pod nazwą „Wsparcie 

jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 

zdrowia” - zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęło kilka pism już po rozesłaniu materiałów 

sesyjnych i są one dostępne w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

1. Pismo Zastępcy Dyrektora PKO Banku Polskiego S.A. skierowane do Starosty 

Gryfińskiego dot. sprzedaży na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 
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zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie - zał. nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

2. Pismo Starosty Gryfińskiego znak: GN.EP.70004/36/07/09 z dnia 13 lipca 2009 r. 

skierowane do Zastępcy Dyrektora PKO Banku Polskiego S.A. dot. nabycia udziału  

w nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d -  

zał. nr 19 do niniejszego protokołu. 

3. Pismo nauczyciela ZSP Nr 2 w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie 

unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie z dnia 

17.08.2009 r. - zał. nr 20 do niniejszego protokołu. 

4. Pismo Burmistrza Gminy Chojna znak: BGK-5540/34/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

dot. inwestycji na drogach powiatowych - zał. nr 21  do niniejszego protokołu. 

5. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak: ZD.AD.5540/22/09 z dnia  

31 sierpnia 2009 r. skierowane do Burmistrza Gminy Chojna dot. niewywiązania  

się z deklaracji złożonej na spotkaniu z Zarządem Powiatu w dniu 27 sierpnia 2009 r. 

dot. realizacji zadań na drogach powiatowych - zał. nr 22 do niniejszego protokołu. 

6. Pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Zamek Swobnica” znak: ZS/15/09 z dnia 31 

sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Stowarzyszenia „Zamek Swobnica” - zał. nr 23 

do niniejszego protokołu. 

7. Odpowiedź Burmistrza Gminy Chojna znak: BGK-5548/DP/25/2009 z dnia  

01 września 2009 r. na pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak: 

ZD.AD.5540/22/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. dot. realizacji zadań na drogach 

powiatowych - zał. nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

XIX. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.40 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXXIII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Romankiewicz  

Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


