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PROTOKÓŁ nr XLII/10 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 10 czerwca 2010 r. 

 

 

XLII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 10 czerwca 2010 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  

i stwierdził, Ŝe zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 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). 

 

Na posiedzenie przybył Radny Adam Nycz (18+1=19). 

 

I.  Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał zebranych gości, a wśród nich 

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Andrzeja Stechnij, młodzieŜ, mieszkańców 

Powiatu Gryfińskiego, przedstawicieli mediów, pracowników Starostwa Powiatowego  

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

Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. Przewodniczący zapytał, czy wszyscy 

zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w imieniu Zarządu Powiatu  

w Gryfinie, zgodnie ze Statutem Powiatu paragraf 18 ust. 5 pkt. 2 zgłasza wniosek  

o wprowadzenie w punkcie XI porządku obrad Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 

edycja VI na lata 2009 - 2014 (druk nr 8/XLII). Starosta dodał, Ŝe jest to związane z tym,  

Ŝe na bieŜąco uzgadniane są treść i odpowiednie nazewnictwo wniosków realizowanych  

w ramach INTERREG IIIA, dotyczy to równieŜ remontu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie. W zeszłym tygodniu pracownik Pan Andrzej Krzemiński był  
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na rozmowie w Löcknitz. Osoba, która tenŜe wniosek weryfikuje prosiła, aby inwestycję, 

która znajduje się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym rozbić, pokazując osobno tą część, 

która będzie realizowana w ramach projektu właśnie INTERREG IIIA. W związku z tym ta 

zmiana w rezultacie polega tylko i wyłącznie na rozbiciu dotychczasowej wcześniej 

zatwierdzonej kwoty na odpowiednie części. Oczywiście jest to teŜ związane z tym,  

Ŝe wniosek musi zostać złoŜony czy poprawiony ostatecznie w wyznaczonym przez 

beneficjenta terminie.  

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz  

z wprowadzeniem do niego nowego punktu - druk nr 8/XLII Projekt uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie  

z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014. W wyniku głosowania porządek obrad wraz  

ze zmianą został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw), porządek obrad 

stanowi zał. nr 3).  

  

Protokół nr XLI/10 z dnia 22.04.2010 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się; 

0 przeciw).  

 

II.  Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom 

szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce w roku 

szkolnym 2009/2010. 

 

Małgorzata Krosnowska pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:   

„W słowach Ignacego Balińskiego „Chcesz być kimś w Ŝyciu, to się ucz, abyś nie zginął  

w tłumie”, zawarta jest ponadczasowa myśl, bowiem to nauka daje szansę osiągnięcia 

wszystkiego, co jest w zasięgu ludzkich moŜliwości. Tylko od nas zaleŜy, kim staniemy się  

w przyszłości i jak pokierujemy naszym Ŝyciem. 

Na dzisiejszej sesji gościmy dziewięciu tegorocznych absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych, w których tkwi odwaga w dąŜeniu do wyznaczonych celów, a ich 

wyniki i osiągnięcia są powodem do dumy dla nas wszystkich, przyczyniają się do 

promowania powiatu gryfińskiego, ale przede wszystkim pokazują, Ŝe pasja połączona  

z wytrwałością wiedzie do zdobywania najwyŜszych laurów. 
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Gościmy dziś na sali takŜe rodziców stypendystów. WyróŜnienie dzieci to równieŜ ich 

zasługa i osobisty sukces, poniewaŜ to głównie na barkach rodziców spoczywa 

odpowiedzialność i najwaŜniejsze zadania w budowaniu przyszłości kolejnego pokolenia. 

W ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 

Powiatu Gryfińskiego” Rada Powiatu w Gryfinie przyznała jedno stypendium za wybitne 

osiągnięcia w nauce w kwocie 1000 zł Bartoszowi Bosakowi 

 

Bartosz Bosak – absolwent Technikum śywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Podczas czterech lat nauki aktywnie 

reprezentował szkołę w róŜnorodnych konkursach gastronomicznych. W roku szkolnym 

2009/10 zajął I miejsce w eliminacjach okręgowych XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o śywieniu w Koszalinie i zakwalifikował się do etapu centralnego. Na tym szczeblu - 

uzyskując odpowiednią liczbę punktów, zdobył tytuł finalisty. Bartosz jest osobą 

wszechstronną, chętnie podejmującą wyzwania. Obecnie pragnie zdobyć nowe umiejętności  

i kwalifikacje zawodowe studiując nawigację na Akademii Morskiej w Szczecinie. Zapewnia 

jednocześnie, Ŝe nie oznacza to porzucenia pasji kulinarnych.  

 

W kategorii za wybitne wyniki w nauce Rada Powiatu przyznała osiem stypendiów po 500 zł: 

Justynie Wiśniewskiej – absolwentce klasy o profilu ogólnym Liceum Ogólnokształcącego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Naukę w szkole średniej ukończyła  

ze średnią 5,08. Jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. Z zaangaŜowaniem uczestniczyła  

w Ŝyciu szkoły, zajmowała się działalnością charytatywną, naleŜała do wielu organizacji 

szkolnych m.in. do Klubu Europejskiego Douzelage i Klubu Wolontariackiego ŁOSIE. 

Współorganizowała szkolny konkurs chemiczny „Chemia wokół nas”. Do licznych 

zainteresowań Justyny naleŜy m.in. gra na pianinie, literatura, chemia i biologia, głównie 

genetyka i embriologia. To właśnie z tymi dziedzinami Justyna wiąŜe swoją przyszłość. 

 

Konrad Rydzewski – absolwent klasy o profilu informatyczno-matematycznym Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Na zakończenie 

klasy III uzyskał średnią ocen 5,0. Wielokrotny stypendysta Rady Powiatu w Gryfinie. Jest 

osobą wszechstronnie uzdolnioną, ma wiele zainteresowań m.in. języki obce, filozofia, nowe 

technologie oraz sport, a szczególnie koszykówka. Brał aktywny udział w akcjach i projektach 

międzynarodowych organizowanych przez Klub Europejski Douzelage. Marzy o studiach 

prawniczych. 
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Paula Szuszkiewicz – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-

dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Przez trzy lata nauki 

wyróŜniała się niezwykłą sumiennością i odpowiedzialnym podejściem do obowiązków 

szkolnych. Brała udział w licznych konkursach, a takŜe aktywnie uczestniczyła w realizacji 

klasowych przedsięwzięć. Szkołę średnią ukończyła ze średnią ocen 5,0. Swoją przyszłość 

wiąŜe z prawem i administracją oraz filologią angielską. Jej pasją jest jednak muzyka. Paula 

gra na gitarze hiszpańskiej i keyboardzie. 

 

Niestety na dzisiejszą sesję nie mogli przybyć stypendyści: 

Stanisław Słodkowski 

Justyna Soska 

Marta Szczepaniak 

Karolina Głodek 

Katarzyna Sabat”. 

 

Stypendia zostały wręczone przez Przewodniczącego Rady Romana Michalskiego  

i Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Kaczmara, którzy złoŜyli gratulacje stypendystom, 

ich rodzicom, dziadkom i nauczycielom. 

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe sprawozdanie Radni otrzymali  

w materiałach sesyjnych i poinformował o tym, co jeszcze nie zostało ujęte w nim. W tym 

roku Powiat nabędzie dół budynku po Banku PKO BP. W tej chwili prowadzone są juŜ 

ostatnie czynności polegające na złoŜeniu oświadczeń co do zapłaty w ratach. Starosta 

wyraził nadzieję, Ŝe na koniec kadencji uda się poprawić warunki zarówno pracownikom 

Wydziału Komunikacji i Transportu, ale przede wszystkim petentom. Z waŜnych spraw, które 

równieŜ wydarzyły się w okresie międzysesyjnym, o czym moŜna było przeczytać  

w protokołach z posiedzeń Zarządu Powiatu, to Zarząd postanowił kolejny raz spróbować 

zrealizować uchwałę dotyczącą znalezienie inwestora strategicznego dla Szpitala. Niestety 

pomimo zainteresowania podmiotów i wykupienia przez jeden z podmiotów memorandum,  

w momencie, kiedy nastąpiła data złoŜenia oferty, Ŝadna wiąŜąca nie wpłynęła. Natomiast 

jeden z oferentów w ostatnich dniach poinformował Zarząd Powiatu, Ŝe w tej procedurze  
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nie jest zainteresowany, ale tak w ogóle jest zainteresowany pozyskaniem działek na terenie 

powiatu w celu wybudowania szpitala łącznie z rehabilitacją. Starosta dodał, Ŝe myśli,  

iŜ Zarząd Powiatu nadal będzie kontynuował tą uchwałę. Z dniem 01 czerwca specjalistyka  

w Chojnie posiada juŜ kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przed nami wyzwanie 

jest dotyczące zwiększenia ilości miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, poniewaŜ 

równieŜ NFZ chciałby rozszerzyć w tej dziedzinie kontrakt za Szpitalem, ale to z kolei 

wymaga odpowiedniego przygotowania budynku, który znajduje się na Armii Krajowej,  

m.in. o tym dyskutowała Komisja BudŜetowa. RównieŜ w tym okresie Zarząd Powiatu 

uruchomił wiele procedur inwestycyjnych zarówno w wykonawstwie drogowym, jak równieŜ 

i dokumentacji wielu projektów. Po dwóch latach udało się równieŜ w końcu zawrzeć ugodę  

z BUDIMEXEM S.A., który korzystał z drogi powiatowej w kierunku Tetynia  

i zobowiązał się do 30 czerwca w uzgodniony sposób wyremontować tą drogę. Koszt tego 

remontu jest szacowany na 300 000,00 zł. Starosta dodał, Ŝe sprawozdanie jest szczegółowe, 

a na dodatkowe pytania udzieli odpowiedzi.  

 

IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Wniosek Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego Nr BRZ.00450-7/10 z XLII sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 10 czerwca 2010 r.  

 

W związku z kataklizmem, powodzią jaka wystąpiła na południu kraju i skutkami znanymi 

wszystkim ze środków masowego przekazu, Radny poddaje pod rozwaŜenie Radzie Powiatu 

w Gryfinie wyasygnowanie z rezerwy budŜetowej bądź innych środków budŜetowych, kwoty 

100 000,00 zł na pomoc dla konkretnej wsi bądź gminy. Środki powinny zostać przekazane 

przez Radę Powiatu w Gryfinie na konkretny cel, jak odbudowa infrastruktury. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe rozumie, Ŝe wniosek jest 

do rozwaŜenia przez Radę Powiatu. 

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski odpowiedział, Ŝe do rozwaŜenia przez Radę Powiatu. 

 

Radny Adam Nycz odpowiedział, Ŝe cel jest szlachetny i słuszny tylko proponuje, aby nie 

podejmować decyzji dzisiaj, gdyŜ Zarząd Powiatu powinien zorientować się jakie i czy  

w ogóle są środki na rezerwie. Cel szlachetny jednak zdaniem Radnego to Powiatu po prostu 
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nie stać na wydanie 100 000,00 zł. Raczej naleŜałoby wybrać jakąś szkołę, która ucierpiała  

i przekazać jej w granicach 15 – 20 000,00 zł jeŜeli oczywiście będzie Powiat na to stać.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe rozumie, Ŝe wniosek nie 

będzie przegłosowywany dzisiaj, Zarząd Powiatu rozezna temat. 

 

Wniosek Radnego Bolesława Paulskiego Nr BRZ.00450-8/10 z XLII sesji Rady Powiatu 

w Gryfinie w dniu 10 czerwca 2010 r.  

 

Radny zaproponował zbiórkę pieniędzy na pomoc powodzianom poprzez rezygnację Radnych 

Rady Powiatu z pobierania diet za okres trzech miesięcy i sam złoŜył wniosek, aby jego diety 

z 3 miesięcy przekazać poszkodowanym w powodzi. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  poinformował, Ŝe na stronie internetowej Powiatu 

Gryfińskiego znajduje się juŜ informacja o tym, Ŝe Powiat Gryfiński pomaga Powiatowi 

Płockiemu. W tej chwili przygotowana jest przez pracowników zbiórka na Powiat Płocki, 

który ucierpiał w powodzi. W dalszym ciągu będzie kontynuowana akcja ze wskazaniem  

na w/w Powiat. RozwaŜany jest równieŜ pobyt dzieci z Powiatu Płockiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe temat wymaga 

przemyśleń w jaki sposób się zaangaŜować, Ŝeby skutecznie pomóc gmino, powiatom 

dotkniętym powodzią i temat zostanie przedyskutowany przez Radnych na komisjach. 

 

V. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za rok 

2009 (druk nr 2/XLII);  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek przedstawił 

informację dotyczącą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie stanowiącą 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z działalności stanowi druk nr 2/XLII. 

Dyrektor dodał, Ŝe w dniu 09 czerwca 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie 

zorganizował Gryfińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości dla osób poszukujących pracy i dla 

pracodawców. W targach wzięło udział około 300 zainteresowanych osób. Targi miały  

na celu m.in. poinformowanie przedsiębiorców jak moŜna pozyskiwać środki finansowe,  

w jakich obszarach inwestować, jakie pozyskiwać nowe technologie. Natomiast dla osób 
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poszukujących pracy były zorganizowane stoiska z ofertami pracy, gdzie moŜna było 

pozyskać dla siebie odpowiednią ofertę pracy.  

Od 20 lat Powiatowy Urząd Pracy mieści się w budynku przy ul. ŁuŜyckiej 55, który jest 

własnością Gminy Gryfino. Warunki lokalowe tego urzędu nie spełniają minimum wymogu 

standardu usług rynku pracy, wobec tego Dyrektor PUP w Gryfinie zaapelował do Radnych  

o przyspieszenie prac, które miałyby stworzyć odpowiednie warunki pracownikom,  

a przede wszystkim petentom Urzędu Pracy. 

 

Radny Jan Gładkow zwrócił uwagę na drobną nieścisłość w tabelce nr 1 zaraz na początku 

sprawozdania, w czwartej kolumnie od prawej jest zapisane przyrost liczby bezrobotnych  

w porównaniu ze styczniem z początkiem roku. Przyrost wynosi np. w miesiącu kwietniu 

103%, a w poprzednim 111%, 113%, a prawdopodobnie chodzi o 3%, 11%, 13%. Zatem albo 

trzeba zmienić nagłówek albo poprawić dane. 

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad  

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności 

pienięŜnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi 

lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego 

(druk nr 3/XLII);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLII/360/2010 została podjęta 

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

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego  

za I półrocze roku budŜetowego (druk nr 4/XLII);  

 

Wniosek Radnego Macieja Racinowskiego Nr BRZ.00450-9/10 z XLII sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 10 czerwca 2010 r.  

 

Prośba o odczytanie przez Przewodniczącego Rady tytułu projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu 

Gryfińskiego za I półrocze roku budŜetowego (druk nr 4/XLII) wraz z podstawą prawną. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, który został przyjęty większością głosów 

(19 za; 1 wstrz.; 0 przeciw). 

 

Przewodniczący odczytał tytuł wraz z podstawą prawną projektu uchwały, poprosił  

o stanowiska komisji (zał. nr 5) i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr 

XLII/361/2010 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 

 

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

powiatu na 2010 rok (druk nr 5/XLII);  

 

Posiedzenie opuścił Radny Sławomir Terebecki (20-1=19). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poprosił Skarbnika Powiatu o złoŜenie 

autopoprawki w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek poinformowała, Ŝe w proponowanym Radnym 

projekcie uchwały zostały wniesione zmiany spowodowane projektem realizowanym przez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1 w Chojnie pn. „Przyszłość na pierwszym planie”. 

Projekt będzie realizowany w początkowych dniach lipca i w związku z tym nastąpiła 

konieczność uwzględnienia go jeszcze na tejŜe sesji. Cały projekt opiewa na kwotę 57 108,03 

zł, zmiana ta została uwzględniona po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata  

i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, paragrafie 2707. Jednocześnie została 

ona uwzględniona po stronie wydatków, w tym samym dziale i rozdziale. W związku z tym  

w wyniku dokonanej korekty dochody ogólne budŜetu powiatu będą zwiększone  

o 2 071 055,27 zł oraz wydatki ulegną zmianie i będą wynosiły 404 446,84 zł. Jednocześnie 

zmiany wniesione do uchwały będą uwidocznione w załączniku nr 1, 2, 6 do projektu 

uchwały. Treść aotupoprawki Zarządu Powiatu stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad autopoprawką Zarządu Powiatu, w wyniku 

głosowania została przyjęta jednogłośnie (19 za, 0 wstrz., 0 przeciw). 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu, poprosił  

o stanowiska komisji (zał. nr 5) i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr XLII/362/2010 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymał się; 0 przeciw). 
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IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  

w Nowym Czarnowie (druk nr 6/XLII);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLII/363/2010 została podjęta 

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

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania 

prowadzonej przez niego jednostki (druk nr 7/XLII);  

 

Posiedzenie opuścił Radny Ryszard Laska (19-1=18). 

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLII/364/2010 została podjęta 

większością głosów (9 za; 2 wstrzymało się; 7 przeciw). 

 

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

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

uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu 

Gryfi ńskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 (druk nr 8/XLII);  

 

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

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLII/365/2010 została podjęta 

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

 

XII.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe wpłynęły dwie odpowiedzi  

na złoŜone wnioski. Zapytanie Radnego Jana Gładkowa dotyczyło wyjaśnienia przyczyny 

zanikania nenufarów na terenie Międzyodrza. Odpowiedź na to pytanie potwierdza fakt,  

Ŝe nie utrzymywanie koryta rzeki Międzyodrza powoduje jego wypłycanie, co potem ma 
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niestety dosyć duŜe skutki jeŜeli chodzi o akcje powodziową. Są to równieŜ wnioski dla 

słuŜb, które oprócz budowania wałów równieŜ powinny się zająć utrzymywaniem  

we właściwym stopniu głębokości koryta rzeki. Niestety jeŜeli chodzi o odpowiedź  

na kolejny wniosek Radnego Jana Gładkowa dotyczący podania kosztów rocznego 

utrzymania Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” oraz wysokości środków  

w budŜecie Parku na dany rok kalendarzowy, to odpowiedź jest tak zawiła, bez Ŝadnych cyfr 

tak jakby niestety nie udzielono odpowiedzi. RównieŜ została udzielona odpowiedź na 

wniosek Radnego Adama Nycza dot. opinii czy zmniejszenie planu wydatków jednostki 

związane jest ze zmianą dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia kierownika jednostki,  

i to jest zgodne z Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Oczywiście, co do zasady, podzielając 

to stanowisko, Ŝe jest taki regulamin, który mówi o tym, w jakiej wysokości powinna być 

zabezpieczona kwota na dodatek motywacyjny. Natomiast w tej odpowiedzi wykazano,  

Ŝe oczywiście te środki ze względu na taki, a nie inny sposób ich gromadzenia znajdują się 

nadal w budŜecie powiatowym. 

 

Wniosek Radnego Jana Podleśnego Nr BRZ.00450-10/10 z XLII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie w dniu 10 czerwca 2010 r.  

 

Poinformował, Ŝe na wjeździe do Polski od strony Gartz, zaraz po przekroczeniu mostu tam, 

gdzie znajduje się Dyrekcja Parku Krajobrazowego znajduje się przechylony słupek 

graniczny i połamane płoty, które dają zły wizerunek Polski. 

 

Wniosek Radnego Jana Gładkowa Nr BRZ.00450-11/10 z XLII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie w dniu 10 czerwca 2010 r.  

 

W związku z zawiłością udzielonej odpowiedzi, prośba o ponowienie wniosku o podanie 

kosztów rocznego utrzymania Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” oraz wysokości 

środków w budŜecie Parku na dany rok kalendarzowy. 

 

Radny Jan Gładkow zacytował odpowiedź: „Wydział Spraw Terenowych w Gryfinie jako 

jeden z Wydziałów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Szczecinie nie jest 

samodzielną jednostką z ustalonym odrębnym budŜetem. Środki na utrzymanie tegoŜ Wydziału 

są składową całego budŜetu przyznanego Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  
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w Szczecinie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Środki  

te pokrywają wszelkie koszty wynikające z całokształtu działalności Regionalnej Dyrekcji. 

RDOŚ wykonuje zadania statutowe na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1227, poz. 199 z późn. 

zm.) Informuję równieŜ, iŜ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest 

jednostką podległą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, której środki 

budŜetowe wynikają z Ustawy BudŜetowej na 2010 r. z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, 

poz.102), a dokładnie z załącznika nr 2 do tej ustawy.” 

 

Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz (18-1=17). 

 

XIII.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe kiedy został ogłoszony stan 

pogotowia przeciwpowodziowego, następnie alarmu od razu zaczął działać Powiatowy 

Zespół Zarządzania Kryzysowego. Starosta wyraził nadzieję, Ŝe w ocenie Rady  

i mieszkańców Powiatu udawało się odpowiednio koordynować akcje, które podejmowali juŜ 

poszczególni burmistrzowie. Oczywiście oprócz burmistrzów w akcjach uczestniczyły słuŜby, 

m.in. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy 

Inspektor Sanitarny. Akcja była koordynowana na bieŜąco i nadal dokonywane są przeglądy. 

Na terenie powiatu równieŜ znajdowały się dodatkowe jednostki straŜy poŜarnej rozlokowane 

w dwóch miejscach tj. w Gryfinie na OSIR, w SOS-W w Chojnie oraz Osinowie w budynku 

przejętym od Skarbu Państwa po straŜy granicznej, a w Mieszkowicach ulokowana była część 

jednostki 12 dywizji wojskowej w ilości 120 Ŝołnierzy, którzy pomagali w ochronie terenów 

Powiatu. Przede wszystkim największa akcja przeciwpowdziowa prowadzona była w Gminie 

Chojna w miejscowości Krajnik Dolny na odcinku od mostu do zabudowań. Są to 

zabudowania połoŜone bezpośrednio wzdłuŜ linii brzegowej Odry. Tam został wybudowany 

wał, lecz były przesiąki. W porównaniu z 1997 rokiem przesiąki były nie na tyle duŜe, aby 

trzeba było pływać tam łódką czy pontonami, jak miało to miejsce w 1997 roku. Robione 

były objazdy, poniewaŜ jedna z dróg w Gminie Cedynia w części była zalana, została 

zabezpieczona. Obecnie stan alarmu jest odwołany, istnieje stan pogotowia 

przeciwpowodziowego i sytuacja jest na bieŜąco kontrolowana. W tej chwili czynności 

podejmowane są przez słuŜby SANEPIDU, np. w Starej Rudnicy, gdzie doszło do skaŜenia 
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ujęcia wody, wystarczyło tylko i wyłącznie chlorowanie i bakteria, która tam występowała 

została zwalczona. Są to informacje ze składanych meldunków od odpowiednich słuŜb. Dwa 

dni temu straŜakom udało się wyłowić konia, który uciekł i miał poranione nogi. Widać, Ŝe 

ten stan wysokiej wody stanowi zagroŜenie równieŜ na stan bieŜący. Obecnego na sali 

Komendanta Powiatowego Policji Andrzeja Stechnij słuŜby równieŜ były czynnie włączone 

przede wszystkim w patrolowanie i ochronę miejsc i dróg, które były zalane, ale równieŜ i 

wspomaganie innych słuŜb. W odpowiednim momencie zostały udostępnione  gminom worki 

i sznurki z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Stan Magazynu został 

uzupełniony. Oceniając faktyczny rozmiar zdarzenia to w porównaniu z południem kraju 

trudno mówić o powodzi na terenie Powiatu Gryfińskiego. W tej chwili stany wód opadają, 

jednakŜe są monitorowane przez słuŜby ze względu na poziom Warty. Wody utrzymują się na 

poziomie wahającym, ale nie zagraŜającym. Linia brzegowa Odry była kilkakrotnie 

monitorowana równieŜ przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, który wprowadził stan 

alarmowy na terenie województwa zachodniopomorskiego w Powiecie Gryfińskim, 

Myśliborskim i Szczecinie, a następnie go odwołał.  

 

Wniosek Radnego Adama Nycza Nr BRZ.00450-12/10 z XLII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie w dniu 10 czerwca 2010 r.  

 

Czy ze środków unijnych w wysokości 100 000 000,00 zł, które otrzymało Województwo 

Zachodniopomorskie na budowę wałów przeciwpowodziowych, Gmina Gryfino otrzyma 

jakieś środki na remont wałów w Gryfinie? 

 

Radny Jan Podleśny odpowiedział, Ŝe na posiedzeniu kierownictwa Gminy Gryfino, Pan 

Burmistrz powiedział, Ŝe 10 milionów zł z tej kwoty będzie przeznaczone na budowę wałów 

z prawdziwego zdarzenia.  

 

Wniosek Radnego Jana Gładkowa Nr BRZ.00450-13/10 z XLII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie w dniu 10 czerwca 2010 r.  

 

Prośba do Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie o sprawdzenie czy światła  

na skrzyŜowaniu ulic Armii Krajowej i ŁuŜyckiej prawidłowo reagują na przejazd 

motocyklem w godzinach nocnych, kiedy nie poruszają się inne pojazdy. 
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Radny dodał, Ŝe otrzymał odpowiedź, Ŝe naleŜy zsiąść z roweru i dalej iść pieszo. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski potwierdził, Ŝe światła nie przełączyły 

się gdy podjechał rowerem.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij zadeklarował, Ŝe zostanie to 

sprawdzone na motorze. Natomiast co do rowerów na ulicy i jezdni mają prawo się poruszać. 

Na przejściu dla pieszych rowerzyści muszą zejść i przejść przez to przejście, poniewaŜ tak 

nakazują przepisy. 

 

Radny Jan Podleśny podziękował za usprawnienie oświetlenia na przejściu dla pieszych  

na ul. ŁuŜyckiej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał dyŜury Radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie w lipcu i sierpniu 2010 r., stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Radni przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji w kaŜdy poniedziałek  

od godz. 15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

  

XIV.  Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.20 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XLII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Rady 

                                                                                                     Roman Michalski 


