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 PROTOKÓŁ nr XXXIX/10 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 25 lutego 2010 r. 

 

XXXIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 25 lutego 2010 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 uczestniczyło 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 Roman Michalski powitał przedstawicieli Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie w osobach Pani Wiesławy Jachimiak 

– Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Pana Ryszarda Kolmera –  

Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych. Ponadto powitał Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie Pana Zbigniewa Kruczkowskiego, 

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Pana Mirosława Denisa, obecnie będącego  

na emeryturze Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie Pana 

Bronisława Tessara, Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Pana Jerzego 

Piwowarczyka, Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pana Pawła Muchę, 

Wójt Gminy Banie Panią Teresę Sadowską, Wójta Gminy Stare Czarnowo Pana Marka 

Wosia, dyrektorów placówek Powiatu Gryfińskiego, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, 

pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Zarząd i Radnych Rady Powiatu 

 

Na protokolantów powołał Magdalenę Romankiewicz i Dominikę Konopnicką. 

Przewodniczący zapytał czy wszyscy zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad  

i czy wnoszą do niego uwagi. Następnie  wprowadził do porządku obrad zmiany polegające 

na tym, Ŝe: w  punkcie III porządku obrad odbędzie się – „Uroczyste wręczenie Stypendiów 

Rady Powiatu w Gryfinie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński w kategorii za wybitne wyniki  

w nauce w I semestrze roku szkolnego 2009/2010”( w związku z powyŜszym kolejne punkty 
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porządku obrad ulegną przesunięciu) oraz w punkcie XII na druku nr 8/XXXIX zmianie 

uległa nazwa projektu uchwały dotyczącego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który 

otrzymał brzmienie – „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”. Przewodniczący dodał, Ŝe z niniejszym, zmienionym projektem uchwały Radni 

zapoznawali się na poszczególnych komisjach stałych Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami  

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

0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

Protokół nr XXXVIII/10 z dnia 28.01.2010 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 przeciw; 

0 wstrzymujących się). 

 

Na posiedzenie przybył Radny Bronisław KrzyŜanowski,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych (16+1=17). 

 

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

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXIX).   

 

Na posiedzenie przybył Wiceprzewodniczący Rady Rafał Mucha,  

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe  sprawozdanie z prac Zarządu zostało 

Radnym przedłoŜone w formie pisemnej, a na komisjach na zadawane pytania były udzielane 

odpowiedzi. W okresie między sesyjnym Zarząd podejmował decyzje związane  

ze zwiększaniem zamówień na akcje usuwania skutków zimy. Dodał, Ŝe Powiat jest w trakcie 

podpisywania umowy z Ministrem Zdrowia o otrzymanie dotacji z budŜetu Państwa,  

w kwocie 704 000,00 zł, w ramach Planu B. Ponadto dodał, Ŝe Zarząd Powiatu jest w trakcie 

procedury podpisywania umowy odnośnie budowy drogi na odc. Bartkowo-Gajki, obecnie  

są uzupełniane szczegóły w sprawie dofinansowania w/w drogi w ramach RPO WZ.  
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III.  Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gryfiński w kategorii za wybitne wyniki w nauce  

w I semestrze roku szkolnego 2009/2010.  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił Panią Małgorzatę Krosnowską 

– pracownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o zaprezentowanie 

stypendystów. 

Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Małgorzata Krosnowska 

powiedziała, Ŝe zgodnie z uchwałą Nr VIII/97/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 

2007 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego,  Rada przyznaje stypendia uczniom za wybitne 

wyniki w nauce. Kryterium otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen na poziomie  

co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej dobrej oceny  

z zachowania. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 za cięŜką, systematyczną 

pracę Rada Powiatu wyróŜniła troje uczniów: 

1. Dawida Klimowicza – ucznia ZSP Nr 2 w Gryfinie, który uzyskał średnią ocen 5,2; 

2. Sebastiana Kowalewskiego – ucznia ZSP Nr 1 w Chojnie, którego średnia ocen 

wyniosła 5,05; 

3. Katarzynę Serdyńską – uczennicę ZSP Nr 1 w Chojnie, która uzyskała średnią 5,0. 

Następnie poprosiła o wystąpienie w/w stypendystów, a Przewodniczącego Rady  

o wręczenie stypendiów. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady 

Powiatu – Henrykiem Kaczmarem i Rafałem Muchą wręczyli stypendia szczególnie 

uzdolnionym uczniom, składając przy tym gratulacje i Ŝycząc dalszych sukcesów w nauce. 

Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych (18+1=19). 
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IV.  Wystąpienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie Pana Zbigniewa 

Kruczkowskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe w dniu dzisiejszym  

ma niewątpliwy zaszczyt gościć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

Pana Zbigniewa Kruczkowskiego, który kończąc długoletni staŜ pracy chciałby  

się oficjalnie poŜegnać. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zbigniew Kruczkowski powiedział, Ŝe cytat: 

„Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, 

pragnę na wstępie podziękować serdecznie za zaproszenie mnie na dzisiejszą sesję  

i za udzielenie głosu. To wystąpienie jest dla mnie szczególne ,poniewaŜ zdaję sobie sprawę, 

 Ŝe jest to ostatnie wystąpienie w mojej karierze zawodowej w tak zacnym gronie Dwadzieścia 

dziewięć lat temu, a dokładnie 1 marca 1981 r. odebrałem z rąk Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego nominację Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko Powiatowego  

Inspektora Sanitarnego. I choć nominacja ta była wtedy bezterminowa, ustna umowa 

opiewała na  roczny okres zatrudnienia, po którym starszy kolega odbywający staŜ zagranicą 

miał objąć stanowisko Inspektora, a ja miałem objąć asystenturę na Oddziale Chorób 

Zawodowych w Szczecinie. Kolega po roku nie wrócił, a mnie zaproponowano dalszą pracę 

na czas nieokreślony. I tak się zaczęło. Nie chcę Państwa obciąŜać 29-letnią historią mojej 

pracy, ograniczę się tylko do kilku istotnych elementów. 

Pierwszy to przeprowadzona wtedy dokładna analiza zadań do wykonania oraz 

najwaŜniejszych potrzeb w stacji. To zadanie, to zmiana wizerunku stacji i profilu 

działalności, a więc zwiększenie skuteczności badania wody pitnej, poprawa warunków 

eksploatacji tej wody i skuteczność egzekwowania jej jakości. Chciałem Państwu zaznaczyć 

tutaj, Ŝe w tej chwili na mocy ostatnich przepisów woda pitna jest produktem Ŝywnościowym. 

Skuteczna kontrola i egzekwowanie prawidłowych warunków pracy i wreszcie potrzeby, 

 to stworzenie właściwych warunków pracy dla personelu stacji i stworzenie własnego 

laboratorium badania wody pitnej i ścieków oraz badania warunków na stanowiskach pracy. 

W 1985 r. stacja posiadała w nadzorze 32 wodociągi. Akcja badania wody na obecność 

azotanów mających działanie rakotwórcze dała wynik szokujący. 90% próbek było 

zdyskwalifikowanych. Liczne, wieloletnie wystąpienia i notoryczne badania o polepszenie 

jakości wody oraz batalia, którą Ŝeśmy prowadzili przez ten cały okres czasu dały po latach 

pozytywny wynik. Dziś w Powiecie Gryfińskim jest 100 wodociągów. Jeszcze tylko 

miejscowości Polesiny, Zaborze i Włodkowice czekają na własne wodociągi. Wystąpiliśmy 
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 o to i mam nadzieję, Ŝe w ciągu tego roku te wodociągi zostaną zrealizowane. Powiat 

wówczas osiągnie 100% zwodociągowania. Wszystkie próbki wody posiadają obecnie 

parametry mieszczące się w granicach unijnych parametrów, a chwilowe odchyłki od normy 

nie mające istotnego znaczenia dla zdrowia, są natychmiast likwidowane. W 1984 r. 

rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze do budowy własnego budynku stacji. 

 Kto pracował w latach 80 ten doskonale pamięta ile wysiłku kosztowało zakupienie 

 i załatwienie czegokolwiek. śyczliwość i zrozumienie potrzeb naszego Powiatu zwycięŜyły 

 i w kwietniu 1986 r. ruszyła budowa stacji. W grudniu 1992 r. ogromne zaangaŜowanie  

i towarzysząca temu radosna euforia wszystkich pracowników stacji sprawiły, Ŝe jeszcze 

przed świętami własnymi rękami przenieśliśmy cały dobytek stacji do nowego budynku. 

Nastał czas niezwykle radosnej, ale bardzo cięŜkiej, mrówczej pracy. Dzięki przemyślanym, 

daleko wzrocznym decyzjom gryfińskich decydentów udało się w krótkim czasie doprowadzić 

do uruchomienia własnego laboratorium badania wody, a następnie badań środowiska pracy. 

W chwili obecnej laboratorium posiada akredytację na 42 metody badawcze i w dalszym 

ciągu sukcesywnie powiększa zakres badań. W 2009 r. pobraliśmy 1195 próbek wody  

i wykonaliśmy na nich 14 181 oznaczeń. Stacja przeŜyła równieŜ i swoje dramatyczne chwile.  

Między innymi w 1994 r., 19 marca doszło do największego w Polce  zatrucia pokarmowego. 

W stołówce Elektrowni Dolna Odra od zainfekowanych kurzych jaj doszło do zatrucia 

salmonellą. Wydano wówczas około 950 porcji, z czego około 300 osób uległo zatruciu.  

Dla dwudziestoczteroosobowej załogi sanepidu była to nie lada próba sprawności. Trzeba 

było sprawdzić i przeprowadzić wywiady u wszystkich naraŜonych w jak najkrótszym czasie.  

W 1997 r. słynna akcja powódź objęła 5 gmin nadodrzańskich: Gminę Gryfino, Widuchową, 

Mieszkowice, Cedynię i Chojnę. W tym czasie 40% miejscowości nie posiadało jeszcze 

wodociągów. KaŜda studnia musiała być indywidualnie badana. W ciągu trzech miesięcy 

laboratorium stacji wykonało badania 1670 prób wody, co w porównaniu 1 190 prób  

w ostatnim roku 2009 r. jest liczbą ogromną. W tym wykonano równieŜ badania 770 studni 

przydomowych. W niektóre dni praca trwała nawet okrągło 24 godziny. I ostatnia wielka 

akcja, którą wszyscy pamiętają, to skaŜenie wody pitnej wodociągu na Tywie. Akacja, która 

do dziś jest wspominana przez mieszkańców naszego miasta, która ukazała ogrom 

poświęcenia i zaangaŜowania wszystkich słuŜb odpowiedzialnych za jakość wody pitnej. 

PrzeŜyliśmy wtedy cięŜkie chwile i tylko błyskawiczna ocena zdrowotna, jaką otrzymałem 

 z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie wyciszyła nieraz histeryczne reakcje wielu 

naszych mieszkańców. Tyle historii w pigułce, po trosze i mojej historii, bo w końcu 29 lat 

mojej pracy, to nie tylko ¾ mojego zawodowego Ŝycia, ale i  wśród 54 lat historii inspekcji 
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sanitarnej w Polsce. Były to bardzo pracowite, ale i owocne lata. Owocne przede wszystkim 

dlatego, Ŝe miałem szczęście pracować z zespołem ludzi zaangaŜowanych, oddanych swojej 

pracy, dobrze wyszkolonych i rzetelnie pracujących. To dzięki niemu pełna szacunku, 

Ŝyczliwości i wzajemnego zrozumienia współpraca dała w rzeczywistości efekt, Ŝe ze skromnej 

stacji staliśmy się jedną z czołowych stacji w Województwie Zachodniopomorskim. Z własnym 

laboratorium o szerokim spektrum działań. Nie znajduję słów, Ŝeby im wszystkim wyrazić 

swoją ogromną wdzięczność. Nie potrafię teŜ  znaleźć słów podzięki tym wszystkim, którzy 

 i w dobrych i w cięŜkich chwilach potrafili zdobyć się na dobre słowo, dobrą radę i odwagę 

przy podaniu pomocnej dłoni. Dlatego kończąc dziś powiem po prostu wszystkim - dziękuję”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski złoŜył podziękowania Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie Panu Zbigniewowi Kruczkowskiemu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o wystąpienie przedstawicieli  

z Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie w osobach: Pani Wiesławy 

Jachimiak – Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Pana 

Ryszarda Kolmera – Zastępcę Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych, o zabranie 

głosu. 

 

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Ryszard Kolmer odczytał 

pismo Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły skierowane do Pana Zbigniewa 

Kruczkowskiego – cytat: 

„Szanowny Panie Zbigniewie Kruczkowski, Szanowny Panie Inspektorze,  

bardzo pragnę serdecznie podziękować Panu za wzorowe pełnienie obowiązków 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, o czym świadczy 38 letni staŜ 

pracy w tej Inspekcji (Pan R. Kolmer dodał, Ŝe Minister przedłuŜył Panu Kruczkowskiemu 

staŜ  pracy). Na ręce Pana pragnę złoŜyć medal Państwowej Inspekcji Sanitarnej poświęcony  

w trosce o zdrowie publiczne Polaków. Jest mi niezmiernie miło, Ŝe mogłem go Panu 

przekazać. Łącze wyrazy szacunku, serdeczne podziękowania”. 

Ponadto Pan Ryszard Kolmer podziękował Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu za dobre 

wykonywanie obowiązków zawodowych. 

 

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Wiesława 

Jachimiak odczytała pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
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w Szczecinie Pana Mariana Sygita, który nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. 

Dodała, Ŝe pismo zaczyna się mottem Alberta Einsteina, który stwierdził, Ŝe osobowość 

kształtuję się nie przez piękna słowa, lecz własną pracą i własnym wysiłkiem. 

„Szanowny Pan Zbigniew Kruczkowski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Gryfinie, w związku z zakończeniem pracy zawodowej w strukturach Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz pełnienia funkcji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Gryfinie, pragnę serdecznie podziękować za owocną i pełną Ŝyczliwości współpracę. 

Długoletni staŜ pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dowodem pracowitości, 

sumienności, ogromnego doświadczenia zawodowego oraz zdolności organizacyjnych. Pana 

osobiste zaangaŜowanie oraz przychylność i wspólne działania przyniosły wiele korzyści 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, a takŜe przyczyniły 

się do poprawy stanu sanitarnego naszego Województwa, a w szczególności Powiatu 

Gryfińskiego. Wielokrotnie słuŜył Pan cenną radą,  pomocą w sytuacjach, które wymagały 

szybkich interwencji, bezinteresownie poświęcał Pan swój cenny czas, by mieszkańcy Powiatu 

Gryfińskiego czuli się bezpiecznie.Za to serdecznie dziękuję, Ŝyczę dobrego zdrowia, pogody 

ducha, realizacji wszystkich marzeń i wszelkiej pomyślności w dalszym Pana  Ŝyciu osobistym. 

Łącze wraz z współpracownikami wyrazy szacunku”.   

Pani Wiesława Jachimiak ponadto dodała, Ŝe zarówno profesjonalizm, jak i osobowość Pana 

Inspektora zawsze była przedmiotem najgłębszego szacunku i podziwu.  

 

Przedstawiciele Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie 

wręczyli Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie medal 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odczytane listy oraz kosz kwiatów. 

 

Następnie Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wręczając gramotę wraz z bukietem kwiatów 

złoŜył podziękowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie  

za wieloletnią pracę zawodową,. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Zbigniew Kruczkowski powiedział, Ŝe bardzo 

chciał podziękować, przede wszystkim za zaszczyt jaki go spotkał w osobach Pani Wiesławy 

Jachimiak i Pana Ryszarda Kolmera. Dodał, Ŝe jest bardzo mile zaskoczony. Na zakończenie 

powiedział motto, które niegdyś na początku swojej kariery zawodowej usłyszał od Pana  

prof. Wiktora Brossa – kardiochirurga wrocławskiego, pod którego okiem miał zaszczyt 

pracować w Studenckim Kole Naukowym, które w wolnym tłumaczeniu oznacza – 



 8

„cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca”. Zbigniew Kruczkowski powiedział,  

Ŝe trzymał się tego motta przez całe swoje Ŝycie i dodał, Ŝe dobrze na tym wyszedł. 

 

V. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

-nie zgłoszono interpelacji; 

 

Na posiedzenie przybył Radny Krzysztof Ziętek (19+1=20) a wyszedł Radny Andrzej SzeląŜek 

(20-1=19), więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 

 

VI.  Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2009 r. (druk  

nr 2/XXXIX).   

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Mirosław Denis powiedział, Ŝe w niniejszym 

opracowaniu zostały ujęte dane od 2001 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe stopień 

bezpieczeństwa stale się polepsza. W 2009 r. wykrywalność była na bardzo wysokim 

poziomie i wynosiła 74,2%. Odnosząc się do wykrywalności własnej poinformował, Ŝe jest 

wewnętrznie pokazywana i stanowi 26%, co oznacza, Ŝe co czwarte przestępstwo  

nie wykryte na początku, znajduje swój epilog w sądzie. W 2009 r. to czas, w którym miała 

miejsce realizacja duŜych spraw. Dodał, Ŝe na wielkie uznanie zasługuje Gmina Cedynia, 

gdzie wykrywalność ogółem wyniosła w roku ubiegłym 81,9% a przestępczość kryminalna 

73,1%. To wszystko dzięki zaangaŜowaniu ludzi utoŜsamiających się ze słuŜbą 

społeczeństwu. Komendant dodał, Ŝe w 2009 r. niesamowite postępy poczynili policjanci  

z komisariatu w Trzcińsku Zdrój i nie wątpliwie ubiegły rok naleŜał do nich (wykrywalność 

ogółem – 85,6%, przestępstwa kryminalne – 72,7%). Odnosząc się do zagroŜeń 

przestępczością poinformował, Ŝe Powiat Gryfiński moŜna zaliczyć do bezpiecznych 

powiatów. W roku 2009 wskaźnik zagroŜenia przestępczością ogólną utrzymywał  

się na niskim poziomie,  na 10 tys. mieszkańców przypada 244,9 przestępstw, co stawia 

Powiat w czołówce jednostek o najmniejszym zagroŜeniu, tj. na drugim miejscu  

w województwie zachodniopomorskim (na pierwszym miejscu jest powiat szczecinecki). 

Następnie Komendant Powiatowy Policji omówił strukturę przestępstw stwierdzonych  

w 2009 r. w kategorii: przestępstwa gospodarcze, przestępstwa narkotykowe, włamania, 

kradzieŜe, rozboje, bójki i pobicia, kradzieŜe samochodów oraz przestępstwa kryminalne. 
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Odnosząc się do przestępstw narkotykowych Pan Mirosław Denis poinformował,  

Ŝe w ubiegłym  roku, w przypadku dwóch spraw udało się ustalić producentów narkotyków  

w powiecie. Do sukcesów powiatowej policji moŜna równieŜ zaliczyć wykrycia sprawców 

wprowadzenia oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu fałszywych banknotów. Komendant 

dodał, Ŝe w dniu 31.12.2009 r. w Mieszkowicach dokonano napadu na oddział Banku  

PKO BP, a sprawców zdarzenia po przeprowadzonym postępowaniu poszukiwawczym 

złapano. Komendant dzieląc się swoimi przypuszczeniami, oznajmił, Ŝe liczba przestępstw 

stwierdzonych w tej kategorii  będzie rosła. Na chwilę obecną w Szczecinie odnotowano juŜ  

5 powaŜnych tego typu zdarzeń. Zdaniem Komendanta jest to szybki sposób na zdobycie 

pieniędzy, jak równieŜ moŜe być modnym działaniem w środowisku kryminalnym.  

Jest to nowe zagroŜenie, a zarazem nowe wyzwanie dla słuŜb policyjnych. Pod koniec roku 

2009  miał miejsce napad na stację CPN  w Chojnie, gdzie sprawców równieŜ udało się ująć. 

Komendant odnosząc się do przestępczości nieletnich powiedział, Ŝe pomimo doniesień 

prasowych, pewnych problemów z zagroŜeniami młodzieŜ z terenu Powiatu zachowuje  

się poprawnie (w 2009 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji  

w Gryfinie stwierdzono 148 czynów karalnych popełnionych przez nieletnich). Dodał,  

Ŝe są to ilości dosyć nieduŜe, a przyczynia się do tego praca pedagogów na wysokim 

poziomie. Przechodząc do wypadków samochodach na drogach poinformował, Ŝe jest  

to sprawa, z którą nie udało się w zasadzie poradzić na przestrzeni ubiegłego roku. Jest  

to drugi rok z rzędu, gdzie na drogach Powiatu Gryfińskiego zginęło 15 osób, pomimo tego,  

Ŝe Policja starała się  w tej kwestii, jak w Ŝadnej innej, stanąć na wysokości zadania. 

Przykładem tego moŜe być pomoc, o którą zwracał się Komendant do Powiatu  

o współfinansowanie wideo-rejestratora. Ponadto została zwiększona ilość policjantów ruchu 

drogowego, tj. z 10 do 14. Ponadto dodał, Ŝe przy okazji udało się poprawić sytuację 

kadrową, jak równieŜ wymienić prawie w 100% transport. Rok 2010, to rok w którym Policja 

skupi się na zachowaniu bezpieczeństwa na drogach. Dodał, Ŝe problem  

ten nie jest spowodowany złym stanem dróg, tylko nadmierną prędkością kierowców 

prowadzących pojazdy na wyremontowanych nawierzchniach. Kończąc swoje wystąpienie 

Komendant zwracając się do Przewodniczącego Rady, Starosty, Radnych podziękował  

za wsparcie udzielone Policji. Dzięki takiemu wsparciu Policja Gryfińska moŜe pochwalić  

się takimi wynikami, jakie zostały przedstawione. Ponadto podziękował za inicjatywę nadania 

sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie. Uroczystość ta odbędzie  

się 16.07.2010 r. 
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Na posiedzenie powrócił Radny Andrzej SzeląŜek,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych (19+1=20). 

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski na wstępie podziękował Panu Komendantowi  

za szczegółowe przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji  

w Gryfinie za 2009 r. Radny powiedział, Ŝe chojeńska Policja równieŜ pracuje bardzo dobrze. 

Ponadto zapytał, czy prawdą jest, Ŝe na Komendy Powiatowe Policji nałoŜone są limity 

miesięczne na mandaty karne zapłacone przez kierowców i innych uŜytkowników dróg. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Mirosław Denis odpowiedział,  

Ŝe nie ma limitów. Dodał, Ŝe zdarzają się sytuacje, w których Policjant przez miesiąc czasu 

nie wyda Ŝadnego mandatu i wtedy jest to sygnał dla przełoŜonego o efektywności pracy 

policjanta na słuŜbie musi go rozliczyć. Jednak nie ma wskaźników mówiących o ilości 

wydanych mandatów. KaŜda instytucja musi mieć swoje mierniki, ale na pewno  

nie ma wskaźników, do których policjant ma dąŜyć. Komendant dodał, Ŝe policja chojeńska 

jest bardzo sprawna, poniewaŜ największe zdarzenia zaistniały na ich terenie i dzisiaj sami 

sobie radzą. Potrafią korzystać z tych najnowocześniejszych środków. Bo tak naprawdę 

metody w Policji nie zmieniły się od 200 lat, to tylko kwestia środków i moŜliwości 

korzystania z nich.  

 

Radny Jan Gładkow zapytał, na co idą mandaty. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Mirosław Denis odpowiedział, Ŝe mandat jest 

biletem Skarbu Państwa. Policja go otrzymuje, a późnej  oddaje, ani „złotówka” bezpośrednio 

nie idzie na rzecz Policji.  

 

Radny Adam Nycz powiedział, Ŝe korzystając z obecności Komendanta Powiatowego Policji 

chciałby poczynić uwagę, którą równieŜ czynił podczas obecności na sesji Zastępcy 

Komendanta Powiatowego Policji. OtóŜ zbliŜa się okres wiosny, a z tym nasila się ruch 

młodzieŜy, która coraz częściej w sposób „bezczelny” spoŜywa alkohol w miejscach 

publicznych. Tego typu zjawiska obserwuje się na Górnym Tarasie, zwłaszcza w okolicach 

Gimnazjum i SP Nr 2. Na drugi dzień w tych miejscach jest pełno butelek po alkoholu,  

a za zwrócenie uwagi odnoszą się w niecenzuralny sposób, są aroganccy. Radny dodał,  

Ŝe te miejsca są patrolowane przez StraŜników Miejskich, zwłaszcza w porach rannych, 
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natomiast  wskazanym byłoby wzmoŜenie patrolu Policji w porach wieczornych, zwłaszcza  

w piątki wieczór.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Mirosław Denis odpowiedział, Ŝe jest  

to do zrealizowania, poniewaŜ w tym roku w Komendzie jest 100% zasilenia kadrowego. 

 

Radny Bolesław Paulski zwrócił się z prośbą do Komendanta o zwrócenie uwagi słuŜbom 

jeŜdŜącym radiowozami, o to aby nie prowokowali, a przez to „nie wyłudzali” mandatów, 

poniewaŜ jazda przez miasto z prędkością 30 km/h jest prowokacją. Dodał, Ŝe sam był 

świadkiem takiego zdarzenia, w Chojnie jest to częsty przypadek. Poruszanie się z taką 

prędkością przez połowę Chojny stanowi utrudnianie ruchu dla innych pojazdów. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Mirosław Denis odpowiedział, Ŝe zwróci  

na to uwagę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Mucha powiedział, Ŝe minął rok 2009 r. i jego 

zdaniem jest to dobry moment, aby jako obywatel tego miasta mógł podziękować Policji  

za wykrycie sprawcy skaŜenia ujęcia wody Tywa. Zwracając się do Komendanta podziękował 

za jego osobiste zaangaŜowanie i pracę jego słuŜb. Dodał, Ŝe sprawa jest mu znana dosyć 

dobrze z oczywistych powodów, ma równieŜ wiedzę, Ŝe Policja w tej sprawie zrobiła 110% 

tego, co mogła zarobić. 

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2009 r. (druk nr 3/XXXIX).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/341/2010 została podjęta 

jednogłośnie (20 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 

 

Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych (20-1=19). 
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VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

(druk nr 4/XXXIX).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/342/2010 została podjęta 

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

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 5/XXXIX)  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/343/2010 została podjęta 

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

 

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

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gr yfinie na 2010 r. (druk  

nr 6/XXXIX).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/344/2010 została podjęta 

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

   

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 7/XXXIX ). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/345/2010 została podjęta 

jednogłośnie (19 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 (druk nr 8/XXXIX). 
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/346/2010 została podjęta 

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

 

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

na zawarcie kolejnej umowy uŜyczenia, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość (druk nr 9/XXXIX).  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/347/2010 została podjęta 

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

 

XIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Gminy Gryfino (druk nr 10/XXXIX).  

 

Posiedzenie opuścił Radny Sławomir Terebecki,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych (19-1=18). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/348/2010 została podjęta 

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

 

XV. 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 2010 r. (druk nr 11/XXXIX).  

 

Na posiedzenie powrócił Radny Sławomir Terebecki,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych (18+1=19). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/349/2010 została podjęta 

jednogłośnie (19 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się). 
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XVI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Moryń 

zadania publicznego w zakresie załoŜenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska 

MłodzieŜowego w Moryniu (druk nr 12/XXXIX).  

 

Radny Jan Gładkow popiera decyzję Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie. Zdaniem 

Radnego takim schroniskiem czy pensjonatem powinna zajmować się osoba prywatna, która 

najszybciej zorientowałaby się czy takie schronisko jest potrzebne. Dodał, Ŝe gdyby podatki 

nie były wysokie, to takie schronisko mogłoby przynieść zysk. Jeśli ludzie nie chcą płacić, 

tzn. Ŝe są waŜniejsze potrzeby.  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXIX/350/2010 została podjęta 

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

 

XVII.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego (druk nr 13/XXXIX).  

 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego na poszczególnych komisjach stałych Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

XVIII.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2009 (druk  

nr 14/XXXIX).  

 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg  
za rok 2009 na poszczególnych komisjach stałych Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

XIX.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfi ńskiego w 2009 r. (druk nr 15/XXXIX). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w skład Komisji wchodzi: Radny 

Rafał Mucha, Radny Henryk Kaczmar, Radny Krzysztof Ziętek, Burmistrz Cedyni Adam 

Zarzycki, Komendant Komisariatu w Chojnie Miłosz Bogdański, Oficer Policji w Wydziale 
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Prewencji Leszek Chudziński, Prokurator Andrzej Pęcak, Komendant Państwowej 

Powiatowej StraŜy PoŜarnej Jacek Rudziński, Komendant Powiatowej Policji Mirosław 

Denis, Wójt Gminy Widuchowa Michał Lidwin oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystki ElŜbieta Lorenowicz – Bień. W 2009 r. Komisja spotkała się czterokrotnie. 

W styczniu ubiegłego roku spotkanie było poświęcone ocenie stanu gotowości 

poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa powiatu do minimalizacji uciąŜliwości  

i zagroŜeń powodowanych warunkami zimy oraz stanu przygotowań do zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas ferii zimowych.  

Dnia 18 marca 2009 r. Komisja spotkała się w sprawie bezpieczeństwa imprez masowych.  

Na tym, Ŝe spotkaniu Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie przypomniał zasady 

organizowania imprez masowych, związane z tym zagroŜenia oraz zaprezentował film  

z meczu „Mieszko” Mieszkowice –„Osadnik” Myślibórz. Było to w skali Powiatu niemiłe 

wydarzenie, które w rezultacie nie powinno się zdarzyć. Dodał, Ŝe w tym spotkaniu oprócz 

uczestniczących zawsze burmistrzów i wójtów gmin z Powiatu Gryfińskiego udział wzięli 

przedstawiciele klubów piłkarskich oraz instytucji organizujących imprezy masowe na terenie 

Powiatu Gryfińskiego.  

Natomiast 5 czerwca 2009 r. przedmiotem posiedzenia był stan przygotowań do zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia wypoczynku dzieciom  

i młodzieŜy  - „Bezpieczne wakacje 2009”, a 18 grudnia 2009 r. Komisja oceniała stan 

gotowości poszczególnych ogniw sytemu bezpieczeństwa powiatu do minimalizacji 

uciąŜliwości i zagroŜeń powodowanych warunkami zimowymi oraz stan zagroŜenia  

oraz działania słuŜb ratowniczych podczas sytuacji powodziowej spowodowanej cofką  

w październiku 2009 r. 

 

XX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe na ostatniej sesji wpłynęła 

interpelacja, na którą została udzielona pisemna odpowiedź. Treść interpelacji znajduje  

się równieŜ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

XXI.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe zgodnie z ustawą  

o samorządzie powiatowym Radni obowiązani są złoŜyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia  
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2010 r. oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego do Biura 

Rady lub na jego ręce (pismo znak: BRZ. AM.0043-1/10 z dnia 18 lutego 2010 r. przekazane 

Radnym w materiałach sesyjnych stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu). Ponadto 

Przewodniczący 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 marcu i kwietniu dyŜury pełnią: 

 

IMI Ę I NAZWISKO DATA PEŁNIENIA DY śURU MIEJSCE PEŁNIENIA DY śURU 

Gabriela Kotowicz  

pełni dyŜur w kaŜdy 
pierwszy poniedziałek 

miesiąca 
w godz. od 16.00 do 17.00 

01.03.2010 r. 
Urząd Miasta i Gminy  

w Cedyni,  
ul. Plac Wolności 1 

Arkadiusz Augustyniak 01.03.2010 r. 
Zespół Szkół w Baniach,  

ul. Sportowa 1 

Piotr Waydyk 08.03.2010 r. 
Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie,  
ul. Sprzymierzonych 4 

Sławomir Terebecki 15.03.2010 r. 
NZOZ „Panaceum” w 

Baniach,  
ul.  Myśliborska 2 

Bolesław Paulski 22.03.2010 r. 

Gminna Spółdzielnia 

 „Samopomoc Chłopska”  
w Chojnie,  

ul.  Jagiellońska 19 

Maciej Racinowski 29.03.2010 r. 
Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie,  
ul. Sprzymierzonych 4 

Gabriela Kotowicz  

pełni dyŜur w kaŜdy 
pierwszy poniedziałek 

miesiąca 
w godz. od 16.00 do 17.00 

12.04.2010 r. 
Urząd Miasta i Gminy  

w Cedyni,  
ul. Plac Wolności 1 

Arkadiusz Augustyniak 12.04.2010 r. 
Zespół Szkół w Baniach,  

ul. Sportowa 1 

Aleksander Szoka 19.04.2010 r. 

Posterunek energetyczny  

w Cedyni, 

ul. Bolesława Chrobrego 34 
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Jan Podleśny  26.04.2010 r. 

Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie,  

ul. Sprzymierzonych 4 

 

Radni w materiałach sesyjnych otrzymali wykaz następujących pism: 

1. Apel Prezesa Zarządu Fundacji Państwo Obywatelskie o stworzenie Narodowego 

Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym – stanowiący zał. nr 6 

do niniejszego protokołu, 

2. Pismo Zastępcy Burmistrza Trzcińsko-Zdrój znak: AB.PB.7040-P/7/09/2010  

z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych  

na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój - stanowiące zał. nr 7 do niniejszego protokołu, 

3. Informacja Nadleśnictwa Myślibórz dot. warunków oraz terminów sprzedaŜy  

i wywozu drewna zakupionego na ich terenie - stanowiąca zał. nr 8 do niniejszego 

protokołu, 

4. Pismo Starosty Gryfińskiego znak: GN.BLW.7224-97/09/10 z dnia 10 lutego 2010 r. 

zawierające odpowiedź na interpelację Nr 29/XXXVIII/10 - stanowiące zał. nr 9 

do niniejszego protokołu. 

 

XXII.  Zakończenie posiedzenia 

 

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

Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXXIX sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Romankiewicz 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  

 

  Rafał Mucha 


