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 PROTOKÓŁ nr XLIII/10 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 08 lipca 2010 r. 

 

XLIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 8 lipca 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 gości, a wśród nich Komendanta 

Powiatowego Policji Andrzeja Stechnij, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie Mariannę Kołodziejską – Nowicką, Powiatowego Lekarza Weterynarii Krzysztofa 

Dankiewicza, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Antoniego Kluzka, Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Mariana Mielczarka, mieszkańców Powiatu 

Gryfińskiego, przedstawicieli mediów, a takŜe pracowników Starostwa Powiatowego,  

Radę wraz z Zarządem Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski na protokolantów powołał Magdalenę 

Romankiewicz i Dominikę Konopnicką.  

 

Przewodniczący zapytał czy wszyscy zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad  

i czy wnoszą do niego uwagi.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wniosek  

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

przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć 

Teleinformatyczna (druk nr 5/XLIII). Starosta powiedział, Ŝe na komisjach wyjaśniał 

dlaczego zachodzi taka potrzeba. Dodał, Ŝe ten temat nie jest dostatecznie przygotowany 

przez wnioskodawców. Nieznana jest odpowiedź na pytania dot. wartości inwestycji  
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i jaki byłby udział Powiatu w kolejnych latach. RównieŜ gminy zajmowały się tym tematem  

i mają podobne wątpliwości.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (zał. nr 3). W wyniku 

głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ze zmianami (16 za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się) i tym samym zmianie uległa numeracja druków. 

 

Protokół nr XLII/10 z dnia 10.06.2010 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 przeciw;  

0 wstrzymujących się). 

Na posiedzenie przybył Radny Józef Medyński,  

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

 

II.  Podziękowania dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Pana Antoniego 

Kluzka. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 

Nowicka powiedziała, Ŝe ma miłą okazję poŜegnania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Dębcach Pana Antoniego Kluzka w związku z jego odejściem na emeryturę. Pan Antonii 

Kluzek przepracował ponad 48 lat w zawodzie z niewielką przerwą na prowadzenie 

działalności gospodarczej. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła karierę zawodową  

Pana A. Kluzka, cytat: 

„Pan Antonii Kluzek po zdaniu matury w 1962 r. w Liceum Ogólnokształcącym podjął swoją 

pierwszą pracę w administracji samorządowej. Po roku pracy kontynuował naukę  

na stacjonarnych studiach polonistycznych w Studium Nauczycielskim w Toruniu. Od 1965 r. 

zaczął pracować w oświacie elbląskiej i przechodził szczeble w karierze zawodowej  

od nauczyciela przez dyrektora szkoły aŜ po stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania.  

W tzw. między czasie ukończył 5-letnie studia wyŜsze na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku 

polonistyka. W latach 1995-1998 prowadził własną działalność gospodarczą, którą jednak 

porzucił na rzecz powrotu do zawodu nauczyciela języka polskiego i tą pracę podjął w szkole 

przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Nowym Czarnowie. 

Od sierpnia 2000 r. do lipca 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,  

a więc równo 10 lat. Z jego inicjatywy doszło do powołania Stowarzyszenia „Pod Dębami” 

skupiającego się w duŜej mierze z pracowników Domu Pomocy i przedstawicieli środowiska 

lokalnego. Stowarzyszenie to w trybie konkursowym przejęło zadanie prowadzenia Domu 

Pomocy Społecznej w Dębcach. Z inicjatywy Pana Antoniego Kluzka trwają prace na rzecz 
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rozszerzenia oferty usług świadczonych przez PFRON o prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego dla osób niepełnosprawnych i w  podeszłym wieku. W chwili obecnej trwają prace 

na rzecz zwiększenia liczby mieszkańców o 9 osób i są juŜ ku temu odpowiednie warunki, 

czekamy juŜ tylko na kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego i zatwierdzenie tego stanu rzeczy. Pan 

Dyrektor bardzo aktywnie działał na rzecz mieszkańców swojego Domu, zawsze podejmował 

działania mające na celu poprawę  jakości Ŝycia ludzi chorych i wymagających całkowitej 

opieki, dla których Dom Pomocy Społecznej jest drugim domem. Podczas swojej pracy  

na stanowisku Dyrektora inicjował pozytywny lot na rzecz szeroko pojętej integracji 

środowisk gminy i powiatów wokół problemów pomocy społecznej. Głośnym echem odbijały 

się w środowisku imprezy integracyjne z udziałem mieszkańców DPS-ów z całego 

województwa. Dzięki staraniom i aktywności Pana Dyrektora Dom został wystandaryzowany, 

co zostało uwieńczone uzyskaniem stałej zgody Wojewody Zachodniopomorskiego  

na prowadzenie Domu Pomocy. Pan Antonii Kluzek jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, 

duŜej wraŜliwości na potrzeby drugiego człowieka, koleŜeńskim, pogodnym i uczynnym  

dla współpracowników i przyjaciół. W dniu dzisiejszym w imieniu wszystkich pracowników 

pomocy społecznej naszego Powiatu serdecznie Panu Antoniemu dziękujemy za wszystko,  

za współpracę, za wszystkie lata razem spędzone”. 

 

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  

wraz z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Dyrektorem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie złoŜyły Dyrektorowi Antoniemu Kluzkowi 

najserdeczniejsze podziękowania za współpracę  oraz wręczyły bukiet kwiatów. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 

Nowicka odczytała podziękowania od Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Marcina 

Zydorowicza  - cytat 

„ Pan Antonii Kluzek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach,  

Szanowny Panie Dyrektorze w związku z przejściem na emeryturę składam Panu serdeczne 

podziękowania za wieloletnią pracę w realizacji zadań pomocy społecznej. Swoją postawą, 

codzienną, Ŝyczliwością i poczuciem odpowiedzialności oraz bardzo dobrą organizacją pracy 

Domu Pomocy Społecznej w Dębcach przyczynił się Pan wraz z zespołem pracowników  

do zaspokajania ludzi będących w trudnej sytuacji Ŝyciowej a takŜe do utrwalania  

w świadomości społeczeństwa znaczenia i roli pomocy społecznej. Serdecznie dziękuje  

za długie lata pracy i wyraŜam przekonanie, Ŝe prawdziwa i głęboka troska o tych, którzy  

tak bardzo potrzebują wsparcia towarzyszyła Panu w codziennej pracy. Gratulując Panu tego 
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wszystkiego, co dla wielu osób potrzebujących wsparcia Pan zrobił, Ŝyczę zdrowia i radości 

oraz wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym. 

Z powaŜaniem  

Marcin Zydorowicz  

Wojewoda Zachodniopomorski”. 

Następnie Pani Dyrektor PCPR w Gryfinie wręczyła Panu Antonowi Kluzkowi list  

z podziękowaniami od Wojewody Zachodniopomorskiego  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe cytat: 

„Panie Dyrektorze, Panie Antonii, 

z okazji przejścia na zasłuŜoną emeryturę w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Gryfinie 

pragniemy Panu podziękować za wzorowe i pełne poświecenia wypełnianie obowiązków  

na stanowisku Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Na progu nowego etapu 

Ŝycia Ŝyczymy Panu, aby był to czas wypełniony wewnętrznym spokojem i realizacją 

wszystkich dotąd poodkładanych marzeń i planów. Niech towarzyszy temu niezawodne 

zdrowie i energia a takŜe nieograniczona radość przebywania wśród najbliŜszych”. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Romanem 

Michalskim wręczyli Panu Antoniemu Kluzkowi  list z podziękowaniami oraz bukiet kwiatów. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Antonii Kluzek podziękował za Ŝyczenia i za Ŝyczliwą 

współpracę m.in. z Zarządem i Radą Powiatu. 

 

Na posiedzenie przybył Radny Bronisław KrzyŜanowski,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. 

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe  sprawozdanie zostało złoŜone 

pisemnie. Poinformował, Ŝe w zakresie inwestycji drogowych zostały rozpoczęte inwestycje 

w gm. Gryfino – m. Chwarstnica oraz w Gryfinie – ul. Niepodległości,  

w gm. Cedynia – m. Czachów, w gm. Widuchowa – m. śelechowo, w gm. Banie – Piaseczno 

– Tetyń. Został wybrany wykonawca na remont korytarza w ZSP Nr 2 w Gryfinie. Następnie  

poinformował, Ŝe Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego od lipca zmienia swoją 
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siedzibę i będzie urzędował przy ul. Sprzymierzonych 9. Starosta dodał, Ŝe waŜną sprawą, 

będącą przedmiotem obrad posiedzenia, jest projekt uchwały Rady Powiatu  

dot. przekształcenia SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego i Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  

w Nowym Czarnowie. Zarząd chciałby, aby Rada Powiatu wyraziła zgodę na włączenie 

Zakładu w struktury Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Będzie ona przez  

to mocniejsza, poniewaŜ będzie miała większy kontrakt z NFZ, lepiej będzie mogła 

negocjować ceny z dostawcami, jak równieŜ będzie miało miejsce lepsze zarządzanie 

personelem Spółki, czyli lepsze wykorzystanie kadry. Trzeba mieć równieŜ na względzie  

to, Ŝe cały czas sytuacja na rynku usług medycznych powoduje to, Ŝe przy niestabilnej 

sytuacji finansowej, czyli to co oferuje NFZ, równieŜ jest moŜliwość finansowania niektórych 

działalności, które prowadzi Szpital. Zarząd Powiatu miał do wyboru utworzenie Spółki 

Pracowniczej, albo włączenie Zakładu w struktury Spółki i uznał, Ŝe powinien wybrać  

tę drugą opcję. Starosta poinformował, Ŝe Zarząd zajmował się sprawami dot. perspektyw 

 i wyników Szpitala, za pierwszy rok działalności. Szpital miał wynik dodatni, w tej chwili 

miał ujemny. JeŜeli ktoś wgłębił się w bilans, to zauwaŜy, Ŝe wynik ujemny wynikał z tego,  

Ŝe Zarząd Powiatu wraz z Presem Zarządu Spółki podjął decyzję o niedochodzeniu na drodze 

sądowej nadlimitów. Z części nadlimitów trzeba będzie zrezygnować, widząc w tym lepszą 

współpracę z NFZ i prawdopodobnie lepsze perspektywy. Gdyby zakwalifikowano wszystkie 

nadlimity, wówczas wynik byłby dodatni. JeŜeli chodzi o przekształcenie Zakładu, to zostały 

zebrane wszystkie opinie z gmin i opinia Wojewody, która jest pozytywna. Starosta wyjaśnił, 

Ŝe nie chodzi o rangę wydawanych opinii ale o to, Ŝe Wojewoda będzie ostatecznie 

weryfikował uchwałę w przedmiotowej sprawie. Zarząd spotkał się równieŜ z załogą Zakładu 

Psychiatrycznego i udzielał odpowiedzi na pytania, które nurtowały pracowników. Dodał,  

Ŝe nie spotkał się z odmową, jednak kaŜdy obawia się przekształceń. Zdaniem Starosty  

te przekształcenia, które zostały dokonane w okresie całej kadencji pokazują, Ŝe nawet jeśli 

występowało to brzydkie słowo „likwidacja”, to kaŜda z tych instytucji funkcjonuje  

i ma się nienajgorzej - począwszy od szkół po SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie kończąc. Fakt, Ŝe Zarządowi zaleŜy na rozwoju Spółce 

ma swoje odzwierciedlenie w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian 

w budŜecie Powiatu Gryfińskiego na 2010 r., gdzie chce zrefundować Spółce koszty 

poniesione w związku z uruchomieniem specjalistki w Chojnie. Zdaniem Starosty  

to przekształcenie równieŜ przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Spółki i pomoŜe  

w znalezieniu inwestora, który wniesie środki na rozwój, czy na poprawę usług szpitalnictwa 

zamkniętego. Dodał, Ŝe jest tu wiele argumentów przemawiających „za” i w razie pytań 

udzieli na nie odpowiedzi.  
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Starosta powiedział, Ŝe została przygotowana przez Wydział Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych prezentacja (zał. nr 4 do niniejszego protokołu) poświęcona 

przygotowaniom do inwestycji w Chojnie i w Gryfinie, w celu zaprezentowania Radnym. 

Inwestycja w Chojnie dot. budowy hali sportowej wraz z boiskiem przy ZSP Nr 1, która  

to inwestycja będzie podzielona na kilka etapów. Odnosząc się do drugiej inwestycji  

w Gryfinie dot. nowej siedziby PUP w Gryfinie poinformował, Ŝe wniosek będzie składany 

zgodnie z wymogami, w roku bieŜącym. Starosta dodał, Ŝe prezentacje w związku  

z powyŜszym przedstawi Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych Agnieszka Madejak-Saków wraz ze swoim Zastępcą Andrzejem Krzemińskim. 

 

Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak – 

Saków wraz ze swoim Zastępcą Andrzejem Krzemińskim przedstawili prezentację,  

stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski zapytał, czy są pytania do sprawozdania z prac 

Zarządu. 

 
Radny Adam Nycz odnosząc się do zapisu ze sprawozdania  - „Zarząd zapoznał  

się z pismem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z dnia  

14.06.2010 r. dot. wniosku Rady Pedagogicznej o odwołanie Pani Joanny Mendrygał  

z funkcji dyrektora szkoły. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki do wystosowania odpowiedzi, w której na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 roku o systemie oświaty Zarząd zwraca się z prośbą o przekazanie protokołu  

z posiedzenia rady. PoniewaŜ w piśmie nie przedstawiono zarzutów stawianych dyrektorowi, 

organ prowadzący nie ma moŜliwości odniesienia się do tak sformułowanego wniosku.  

Po otrzymaniu pełnej dokumentacji przeprowadzone będzie postępowanie wyjaśniające,  

o którym zgodnie z art. 42 ust. 3 w/w ustawy Rada Pedagogiczna zostanie powiadomiona  

w terminie 14 dni od otrzymania przez organ prowadzący kompletnego wniosku”, zapytał  

czy na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu była ta sprawa po  i czy Zarząd wyrobił sobie zdanie 

na temat tego konfliktu i czy zapadły juŜ jakieś wiąŜące decyzje.   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe udzieli odpowiedzi na to zapytanie  

w pkt XIV porządku obrad - Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

 

IV.  Informacja o stanie sanitarno - weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Dankiewicz przedstawił informację  

o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego,  

stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Bolesław Paulski oraz Radny Andrzej SzeląŜek, 

 więc w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych (18-2=16) 

 

V. Wnioski i interpelacje radnych.  

- brak; 

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 
realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I p ółrocze 2010 r. (druk nr 2/XLIII);  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIII/366/2010 została podjęta 

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

 
Na posiedzenie powrócił Radny Andrzej SzeląŜek,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych (16+1=17). 
 
VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie (druk  
nr 3/XLIII);  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIII/367/2010 została podjęta 

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

 
VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy  

Mieszka I w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk nr 4/XLIII);  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIII/368/2010 została podjęta 

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

 
IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie poparcia ,,Stanowiska Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.  
w sprawie ogłoszenia strefy wolnej od upraw organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO) na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego 
Uchwałą Nr XXIII/258/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  
20 czerwca 2005 r. (druk nr 5/XLIII); 
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Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe będzie głosował przeciwko poparciu stanowiska Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego. Jak wiadomo Ŝywność genetycznie modyfikowana 

wchodzi w Ŝycie i właściwie nie ma od tego odwrotu. JeŜeli będzie wprowadzony zakaz, to i 

tak będzie ta Ŝywność występować. JeŜeli coś będzie się opłacać,  

to Radny sam po cichu zasadzi taką Ŝywność na ogródku, czy rolnik będzie tym handlował, 

jeśli znajdą się nabywcy. Podobnie jest z narkotykami, jeśli są nabywcy to producent  

się znajdzie. Gdyby nie było zakazu i wolno byłoby produkować taką Ŝywność na terenie 

województwa, kaŜdy robiłby to i ją oznakowywał, poniewaŜ będzie ona o wiele tańsza. 

Radny dodał, Ŝe co do szkodliwości tych produktów zdania są podzielone, pewnie okazałoby 

się to za około 50 lat. Mogłoby się na przykład okazać, Ŝe ten kto lubi spoŜywać Ŝywność 

modyfikowaną będzie odporny na niektóre choroby, które kiedyś mogą zaatakować. Jednak 

nie moŜna tego przewidzieć i jest to proces nieodwracalny. Radny następnie przeczytał 

fragment artykułu poświęcony tej tematyce, jaki znalazł na stronie internetowej – cytat:  

„Do czego moŜna wykorzystać technologię GMO? – to  bardziej wartościowa Ŝywność-  taka 

jak czekający na wdroŜenie do produkcji złoty ryŜ, który zawiera beta – karoten, prekursora 

witaminy (…),  do produkcji leków – juŜ w 1978 r. powstała ludzka insulina produkowana 

przez genetycznie zmodyfikowane bakterie (...), do nowej generacji szczepionek – do genomu 

nieszkodliwego dla nas mikroba moŜna wprowadzić fragment DNA pategonu, np. gruźlicy, 

czy HIV (…), do przeszczepów organów – naukowcy pracują nad pozyskiwaniem  

ich od zwierząt transgranicznych, których DNA zmodyfikowano itd. (…). Pierwszym 

produktem transgenicznym był amerykański pomidor o przedłuŜonej trwałości (….). Produkty 

GMO nie wchodzą na rynek dlatego, Ŝe są ciekawe z naukowego punktu widzenia,  

lecz wówczas, gdy ich produkcja jest opłacalna – przypomina prof. dr hab. Tomasz 

Twardowski z Wydziału Biotechnologii i Nauk o śywności Politechniki Łódzkiej. W 2008 r., 

czyli po 13 latach od wprowadzenia do uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych,  moŜna 

je było w 25 krajach świata – najwięcej w USA, Argentynie, Brazylii i Kanadzie (…). 

Technologia GMO to nadzieja dla całej ludzkości, której z biegiem lat będzie coraz ciaśniej 

na naszej planecie. To szansa na rozwiązanie głodu i chorób nękających tak wielu.  

To nadzieja na produkcję tanich leków i półproduktów. To moŜliwość przyszłego zasiedlania 

jałowych terenów Ziemi i zapobiegnięcia epidemiom szerzącym cierpienie i śmierć.  

I to właśnie od nas zaleŜy w jaki sposób tą szansę wykorzystamy”.  

Radny dodał, Ŝe jeŜeli profesorowie, sprzeczają się w tej kwestii, to trudno orzec i zdaniem 

Radnego to właściwie oni powinni głosować nad tym problemem, a nie Radni. Jako Radny 

moŜe tylko kierować się wolnym rynkiem i to niech konsument decyduje widząc chemiczną 

Ŝywność, naturalną Ŝywność, ekologiczną Ŝywność, modyfikowaną Ŝywność, jedynie  
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aby była oznakowana. ChociaŜ zaufania nie moŜna mieć nawet do tej ekologicznej Ŝywności, 

bo nikt nie wie, co tak naprawdę w niej jest.  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIII/369/2010 została podjęta 

większością głosów (13 za; 1 przeciw; 3 wstrzymujące się). 

 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 6/XLIII);  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIII/370/2010 została podjęta 

większością głosów (14 za; 0 przeciw; 3 wstrzymujące się). 

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

Nr XXIX/349/2010 w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r. (druk nr 7/XLIII);  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIII/371/2010 została podjęta 

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

 
XII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia przez Powiat Gryfiński 

poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 8/XLIII);  

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIII/372/2010 została podjęta 

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

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

na 2010 rok (druk nr 9/XLIII);  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIII/373/2010 została podjęta 

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

                       
 
 
XIV.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiadając na zapytanie Radnego Adama Nycza 

powiedział, Ŝe sprawa jest skomplikowana, poniewaŜ po pierwsze dotyczy szkoły. 

NajwaŜniejsza jest młodzieŜ szkolna i to jakie wyniki osiąga. Ponadto sprawa dotyczy 

równieŜ całej Rady Pedagogicznej. Zarząd w związku z powyŜszym przedłuŜył termin 

rozpatrzenia sprawy. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Pedagogicznej 

dot. wotum nieufności wobec Pani Dyrektor. Dodał, Ŝe Pani Dyrektor została wysłuchana. 

Ponadto Zarząd doszedł do wniosku, Ŝe nie moŜe opierać się tylko na samych pisemnych 

twierdzeniach, dlatego na dzisiejsze posiedzenie został poproszony przedstawiciel Rady 

Pedagogicznej – Pan Cembik, który z uwagą został wysłuchany. Zarząd ze względu  

na to, Ŝe jest to sprawa skomplikowana nie wyrobił sobie jeszcze zdania, czy powinien 

wszcząć procedurę, czy są to na tyle istotne zarzuty skutkujące wszczęciem odpowiedniej 

procedury, czy są to takie zarzuty, które moŜna wyeliminować poprzez poprawienie 

współpracy pomiędzy dyrekcją szkoły, a organami. Starosta poinformował, Ŝe Zarząd 

postanowił zwrócić się do Kuratorium Oświaty, poniewaŜ zarzuty dot. nadzoru 

pedagogicznego, celem przeprowadzenia w tym zakresie kontroli. Sądzi, Ŝe okres dwóch 

tygodni to czas, w którym Rada Pedagogiczna powinna otrzymać od Zarządu ostateczną 

odpowiedź.  

Odnosząc się do wniosków złoŜonych na poprzedniej sesji Rady Powiatu Starosta 

poinformował, Ŝe w dalszym ciągu oczekuje się na odpowiedź z Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek Radnego Jana Gładkowa dot. wysokości 

środków w budŜecie Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” na dany rok kalendarzowy 

oraz podania rocznego kosztu utrzymania Parku. Podobnie przedstawia się sytuacja  

z odpowiedzią na wniosek Radnego Adama Nycza dot. tego, czy Gmina Gryfino otrzyma 

środki finansowe na remont wałów przeciwpowodziowych w Gryfinie ze środków unijnych 

otrzymanych przez Województwo Zachodniopomorskie na budowę wałów. Dodał,  

Ŝe częściowo na zapytanie Radnego Nycza odpowiedzi udzielił Radny Jan Podleśny mówiąc, 

jakie informacje pozyskał Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Zarząd czeka w tej sprawie  

na odpowiedź od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Szczecinie. Starosta dodał, Ŝe oczekuje się równieŜ na odpowiedź od Komendanta 

Powiatowego Policji w związku z wnioskiem Radnego Jana Gładkowa zawierającym prośbę 

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. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe otrzymał odpowiedź od Komendanta Powiatowego 

Policji, którą odczyta w punkcie – Sprawy róŜne, informacje wolne wnioski. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w takim razie jego wypowiedź  

w tej części jest nieaktualna. Kontynuując poinformował, Ŝe otrzymano odpowiedź od Rejonu 

Dróg Wojewódzkich w Chojnie dot. zniszczeń w postaci pochylonego słupka granicznego, 

połamanego płotu zlokalizowanych na wjedzie do Polski od strony Gartz, z której wynikało, 

Ŝe z chwilą otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela zniszczenia zostaną naprawione.  

 

XV. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Radny Jan Gładkow odczytał odpowiedź udzieloną od Komendanta Powiatowego Policji-

cytat: 

„W odpowiedzi na pismo nr ZD.AD.0045-08/10 informuję, Ŝe dokonano sprawdzenia 

poprawności działania sygnalizacji świetlnej usytuowanej na ul. ŁuŜyckiej i Armii Krajowej  

w Gryfinie. Sprawdzenia dokonano w godzinach wieczornych i nocnych przejeŜdŜając 

motocyklem i skuterem. Sygnalizacja świetlna z kierunku ul. Armii Krajowej w ul. ŁuŜycką 

 i ul. B. Chrobrego reagowała poprawnie na nadjeŜdŜający pojazd-skuter. Sygnalizacja  

z kierunku ul. B. Chrobrego w ul. Armii Krajowej włączyła się co drugie sprawdzenie.  

O wniosku radnego i dokonanych sprawdzeniach poinformowano Zarządcę Drogi” . 

 

Radny Adam Nycz podziękował bardzo serdecznie Panu Staroście za udzielenie odpowiedzi. 

Dodał, Ŝe nie chodzi tu o zachowanie terminu 14 dni, bo sprawa jest o charakterze 

społecznym i takie programistyczne sprawy nie mają dla Radnego większego znaczenia. 

Kontynuując zwrócił się  prośbą do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie powyŜszej sprawy, 

Ŝeby nie wychodziła poza organ prowadzący, a szkołę, poniewaŜ ma takie wraŜenie,  

Ŝe są tam działania osób trzecich. Niektóre osoby są ze szkoły i zdaniem Radnego zaczyna  

się to trochę wymykać spoza kontroli działań proceduralno-prawnych. Ktoś komuś 

powiedział, ktoś coś dodał i to psuje atmosferę. W duŜym stopniu gdzieś to zaczyna Ŝyć 

swoim własnym Ŝyciem, błąd podstawowy popełniony juŜ od początku, ale Radny nie będzie 

tego rozwijał. Radny Ŝyczył Zarządowi Powiatu aby w okresie wakacyjnym rozwiązał ten 

spór. Nawet nie jest to konflikt, bo w sumie Pani Dyrektor jest dobrze postrzegana, gdyby nie 

jakieś boczne sprawy, to moŜe tego nie byłoby. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe są zapytania i są na nie odpowiedzi   

i chcąc nie chcąc wszyscy wiedzą, wszyscy słyszą. Niestety na tym polega demokracja. 
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Dodał, Ŝe lepiej czasami wiedzieć, ale „ugryźć się w język”, jeŜeli ktoś chce coś komentować,  

a nie zna sprawy do końca. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, Ŝe zgodnie z art. 25 c ust. 1 i 4 ustawy o 

samorządzie powiatowym Radni obowiązani są złoŜyć na 2 miesiące przed upływem kadencji 

Rady Powiatu oświadczenia majątkowe, tj. do dnia 13 września 2010 r. do Biura Rady lub na 

Jego ręce (pismo znak: BRZ. AM.0043-4/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. przekazane Radnym w 

materiałach sesyjnych stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu). 

Następnie poinformował, Ŝe otrzymano pismo od PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra  

(zał. nr 8), w którym Zarząd Spółki zawiadamia z głębokim Ŝalem o tym,  Ŝe zmarł długoletni 

Dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra śp. Andrzej Dobrek i uroczystości pogrzebowe 

odbędą się w dniu 9 lipca o godz. 14.30 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.  

 

XVI.  Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 15.35 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman 

Michalski wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XLIII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie, Ŝycząc wszystkim udanych wakacji, dobrego samopoczucia, odpoczynku  

od problemów i obcowania z rodziną. 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Romankiewicz 

 

 

Przewodniczący Rady  

 Roman Michalski 


