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PROTOKÓŁ nr XLIV/10 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 09 września 2010 r. 

 

 

XLIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 09 września 2010 r. o godz. 14.10 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 15 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 Ryszard Laska (15+1=16). 

 

I.  Sprawy regulaminowe: 

 

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

dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów, przedstawicieli powiatowych słuŜb mundurowych, 

inspektoratów, 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, na podstawie paragrafu 18 ust. 5 pkt. 2 Statutu Powiatu Gryfińskiego, wnosi  

o zmianę w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w punkcie XII porządku obrad 

Projektu 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/XLIV).  

W związku z powyŜszym kolejne punkty w porządku obrad ulegną przesunięciu. 

Przedmiotowy projekt uchwały wszyscy Radni otrzymali. Starosta przeprosił, Ŝe zostaje to 

wprowadzone juŜ po posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie. Jednak sprawa 
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jest waŜna, do 30 września naleŜy złoŜyć wnioski. Zmiany do Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego wynikają z konieczności dokonania przesunięć i aktualizacji kwot dla dwóch 

inwestycji, na które właśnie mają być złoŜone wnioski do „Schetynówek”. Jest to ostatnia 

próba, w tej edycji, pozyskania dodatkowych funduszy.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował, Ŝe przed dodatkowym punktem porządku obrad 

zostanie ogłoszona przerwa na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu  

w Gryfinie, gdzie zostanie omówiony projekt uchwały zgłoszony przez Zarząd Powiatu  

w Gryfinie. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

wraz z wprowadzeniem do niego nowego punktu - druku nr 8/XLIV 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 (16 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw), (porządek obrad 

stanowi zał. nr 3).  

  

Protokół nr XLIII/10 z dnia 08.07.2010 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymało 

się; 0 przeciw).  

 

II.  Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu 

Gryfi ńskiego w roku szkolnym 2009/2010. 

 

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Kinga Koeller 

przedstawiła informację zawierającą podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół  

z terenu Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2009/2010 (zał. nr 4). Cyt.: „Sport był  

od zarania i zapewne pozostanie dla osób go uprawiających, radością z pracy nad samym sobą 

i wielką satysfakcją z rywalizacji z innymi. Jest teŜ wielkim spektaklem w niezwykłym 

teatrze z wielomilionową widownią. Startującym daje okazję do skonfrontowania 

umiejętności z innymi, widzom – do niezwykłych przeŜyć. Jego wartości mają charakter 

uniwersalny – nie zaleŜą od płci, wieku, rasy, statutu społecznego ani narodowości. Sport 

uczy systematyczności i ambicji, cierpliwości i sprawiedliwości. Jest szkołą przyjaźni  

i porozumienia, samokontroli i respektu dla innych; dla wielu ludzi staje się sensem Ŝycia. 
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Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół: 

W ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie nasze 

szkoły uplasowały się na bardzo wysokich pozycjach.  

 

Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się: 

- Szkoła Podstawowa w Baniach, która zajęła 14 miejsce w województwie – 91 pkt.,  

- przed Szkołą Podstawową Nr 2 w Chojnie (28 miejsce w województwie) – 72 pkt.  

- oraz Szkołą Podstawową Nr 1 w Gryfinie (39 miejsce w województwie) – 59 pkt.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe w rywalizacji wzięło udział 328 szkół podstawowych z naszego 

województwa. 

 

Z dumą moŜemy powiedzieć, Ŝe najlepszym gimnazjum w województwie zachodnio- 

pomorskim jest:  

- Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie. Zdobyło 427 punktów, pokonując Gimnazjum w Pyrzycach  

o 182 punkty.  

- drugie było Gimnazjum w Mieszkowicach (12 miejsce w województwie) – 122 pkt.,  

- natomiast trzecie Gimnazjum w Baniach (37 miejsce w województwie) – 79 pkt.  

W rywalizacji gimnazjów wzięło udział 222 szkoły z naszego województwa. 

 

Natomiast spośród szkół średnich najlepszy w województwie jest:  

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, który zdobył 216 pkt.  

- Jako druga szkoła z naszego powiatu uplasował się Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Gryfinie (14 miejsce w województwie) – 107 pkt.,  

- natomiast trzeci był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (63 miejsce  

w województwie) – 32 pkt.  

W rywalizacji wzięło udział 131 szkół z naszego województwa.  

Ogólnie nasz powiat zajął 2 miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym 

Szkół w roku szkolnym 2009/2010. 

Miejmy nadzieję, Ŝe tak funkcjonujący system współzawodnictwa szkół pozwoli nam  

w przyszłości uzyskiwać coraz lepsze wyniki sportowe. 

 

Wyniki współzawodnictwa powiatowego szkół: 

MłodzieŜowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie realizując ideę sportu prowadzi Powiatowe 

Współzawodnictwo Szkół w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego  
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w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. W roku szkolnym 

2009/2010 przeprowadzono 124 imprezy sportowe, w których wzięło udział 10 636 

uczestników.  

W Sportowym Współzawodnictwie Szkół wśród szkół podstawowych najwięcej punktów 

zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 228 pkt., zaraz po niej uplasowała się Szkoła 

Podstawowa w Moryniu – 190 pkt. Oraz Szkoła Podstawowa w Baniach – 189 pkt.  

Do rywalizacji przystąpiły 32 szkoły podstawowe z naszego powiatu.  

 

Dyrektorom wyróŜnionych szkół zostały wręczone dyplomy i nagrody przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Michalskiego i Starostę Gryfińskiego Wojciecha 

Konarskiego.  

 

Wśród gimnazjów od kilku lat niepokonane jest Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 459 pkt. 

Drugą pozycję zajęło Gimnazjum w Mieszkowicach – 310 pkt, natomiast trzecie było 

Gimnazjum w Baniach – 249 pkt.  

W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów z naszego powiatu. 

 

Dyrektorom wyróŜnionych szkół zostały wręczone dyplomy i nagrody przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Michalskiego i Starostę Gryfińskiego Wojciecha 

Konarskiego.  

 

Natomiast w Szkołach Ponadgimnazjalnych zwycięŜył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie – 236 pkt., przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 211 pkt. 

oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – 166 pkt.  

W zawodach rywalizowały 4 szkoły naszego powiatu. 

 

Dyrektorom wyróŜnionych szkół zostały wręczone dyplomy i nagrody przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Michalskiego i Starostę Gryfińskiego Wojciecha 

Konarskiego.  

Wykonano fotografię pamiątkową wszystkich nagrodzonych, do której poproszono równieŜ 

Pana Jana Podleśnego.  

 

Na posiedzenie przyszli Radny Krzysztof Ziętek i Radny Rafał Mucha (16+2=18). 
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III.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe szczegółowe sprawozdanie Radni 

otrzymali w materiałach sesyjnych i uwaŜa, Ŝe dzisiejsza sesja powinna być poświęcona 

sprawom oświatowym, które są jednym z waŜniejszych obszarów działalności Powiatu. 

Starosta powiedział, Ŝe na pytania odpowiadał na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. 

Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego mają zawsze moŜliwość zapoznania się z przedmiotem 

obrad poprzez stronę internetową (bip.gryfino.powiat.pl). Przedmiotem dzisiejszej sesji, 

oprócz oświaty jest równieŜ drogownictwo, gdzie wiadomo, jest bardzo wiele do zrobienia.  

W związku z tym wykorzystywana jest kaŜda szansa pozyskiwania dodatkowych środków.  

1 km dobrze wyremontowanej drogi kosztuje około 1 milion złotych, a dróg powiatowych  

o róŜnej nawierzchni jest 650 km. Stąd złoŜony dzisiaj projekt uchwały dotyczący zmian  

w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, a właśnie spowodowany inwestycjami drogowymi. 

Powiat chce złoŜyć do 30 września dwa wnioski, które posiadają na tą chwilę pełną 

dokumentację wraz z opracowaniami środowiskowymi, tj. ujęte w WPI ul. Odrzańska  

i Dworcowa w Mieszkowicach. Starosta przypomniał, Ŝe część tego zadania została właśnie 

wykonana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na kwotę 2 300 000 zł.  

Pozostał odcinek na ul. Dworcowej, który ma w rezultacie charakter ulicy krajowej. Stąd 

wniosek o to, aby ująć w budŜecie 2011 roku kwotę 2 miliony złotych na tą inwestycję. Jak 

równieŜ przebudowa drogi powiatowej Kłodowo-Trzcińsko Zdrój. To jest droga, która łączy 

Powiat Gryfiński z Powiatem Myśliborskim. Koszt inwestycji to 6 milionów złotych, 

oczywiście proporcjonalnie rozłoŜona na Skarb Państwa, Powiat i Gminę Trzcińsko Zdrój, 

która zadeklarowała udział w wysokości 400 000 zł. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd 

podpisał stosowne porozumienia. Pozostałe poprawki, które będą omówione na wspólnym 

posiedzeniu komisji dotyczą juŜ tylko i wyłącznie przesunięć kwotowych oraz zmian nazw  

w źródłach pozyskiwania środków, m.in.. droga, z WPI, która juŜ w tej chwili jest skończona  

a planowana była na 2011 r. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jak równieŜ w Gryfinie 

ul. Armii Krajowej, której niestety źródłem finansowania będzie mogło być RPO a nie 

„Schetynówka”, gdyŜ w tym roku kończy się ten program. Dla Powiatu oprócz dróg 

budowanych przez „krajówki” waŜne są drogi lokalne, bo nimi dojeŜdŜa się do szybkich S3 

czy innych dróg. To tyle o drogach. Przedmiotem dzisiejszej sesji są równieŜ dwie uchwały 

dotyczące Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. Jedna dotyczy podniesienia kapitału 

załoŜycielskiego, co jest jedną z form umoŜliwiających rozwój Spółki. Taka jest misja 
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Powiatu - rozwijać Spółkę, m.in. część tego kapitału juŜ została zainwestowana  

w specjalistykę w Chojnie, na którą Powiat Gryfiński w rezultacie jeszcze w połowie tego 

roku zdobył kontrakt od Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 180 000 zł. Starosta 

powiedział, Ŝe szpitalom pomaga się na róŜne sposoby. Akurat Powiat Gryfiński w tejŜe 

pomocy jest osamotniony. Ostatnie informacje, które moŜna było przeczytać w prasie 

wojewódzkiej, dotyczą Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Stargardzie Szczecińskim, któremu mimo, Ŝe szpital jest powiatowy Miasto Stargard 

Szczeciński udzieliło dotacji w kwocie 350 000 zł na zakup aparatury medycznej. Nasz 

Szpital jak na razie jest płatnikiem podatku, czyli równieŜ wzmacnia budŜety jednostek  

na terenie, których działa. Jest to wspólne dobro i stąd to podniesienie kapitału zakładowego 

Spółki. W tym zakresie jest równieŜ druga uchwała dot. wyraŜenia zgody na zbycie części 

udziałów, co ma słuŜyć z kolei temu, Ŝe nawet kwoty 100 000 zł, 200 000 zł to są kwoty 

podnoszące jakość usług. Są to środki niewystarczające na rozbudowę zakładu opiekuńczo-

leczniczego przy ul. Armii Krajowej, gdyŜ wstępnie prace zostały wycenione na kwotę 

1 200 000 zł. Dlatego Powiat musi poszukiwać inwestora, który równieŜ i tutaj zawita  

z kapitałem. Jest to moŜliwe, kiedy czyta się prasę specjalistyczną to widać, Ŝe są podmioty 

zainteresowane inwestowaniem w szpitalnictwo, chociaŜby w Biłgoraju 12 podmiotów 

odpowiedziało na ofertę. Natomiast moŜliwe jest to wtedy, kiedy Spółka zostanie 

wzmocniona. W tym momencie przejmowany w zasoby Spółki jest Zakład Psychiatryczny, 

co było równieŜ omawiane na komisjach, a uwagi Radnych zostały przekazane na spotkaniu 

Zarządu z Likwidatorem. Natomiast 15 września odbędzie się rozprawa dotycząca zaległości 

z 1998 r. z tytułu przejęcia zadłuŜonej słuŜby zdrowia i nie wiadomo czy na tej rozprawie 

zapadnie wyrok, czy powiat moŜe jeszcze odzyskać jakieś pieniądze. Z przedstawionej 

Radzie informacji z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 r., widać  

Ŝe wynik niewątpliwie jest dobry pomimo istniejącego kryzysu. JednakŜe Zarząd równieŜ 

informuje, Ŝe naleŜy się przygotować na ewentualne wydatki związane ze słuŜbą zdrowia. 

Tam, gdzie się pracuje popełnia się równieŜ pomyłki. Niedobrze, jeŜeli są one tak 

nieszczęśliwe. W chwili obecnej Powiat jest organem, który przejął zobowiązania Szpitala  

i w sprawie niewłaściwie wykonanych czynności przy porodach, równieŜ od Powiatu Ŝąda się 

odszkodowania. To są dla Powiatu wydatki, na które Zarząd Powiatu jest przygotowany. 

 

Na posiedzenie przyszedł Radny Bronisław KrzyŜanowski (18+1=19). 
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IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Interpelacja Nr 33/XLIV/10 Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego  

 

„Panie Starosto, Panie Przewodniczący, szanowni radni, drodzy goście, w ostatniej Gazecie 

Chojeńskiej z dnia 07.09.2010 r. ukazał się artykuł „Piotrowski za Sikorę”, cytuję: komisja 

konkursowa wyŜej oceniła jego ofertę niŜ dotychczasowej dyrektor Natalii Sikory. Wynik 

konkursu wywołał sporo komentarzy, gdyŜ była ona wysoko ceniona przez środowisko  

i pracowników za zaangaŜowanie w rozwój placówki. Starosta Wojciech Konarski powiedział 

nam, Ŝe władze powiatu stawiały byłej dyrektorce powaŜne zarzuty dotyczące zarządzania 

ośrodkiem. 

Pytanie: 

- Czy są to słowa Pana Starosty?, 

- Jakie i przez kogo stawiano „powaŜne zarzuty dotyczące zarządzania ośrodkiem” byłej 

dyrektor SOSW w Chojnie?, 

- Dlaczego radni nie zostali zapoznani z Ŝadnym protokołem kontroli zewnętrznej lub 

wewnętrznej w sprawie ośrodka?, 

- Dlaczego 17.08.2009 r. rozstrzygnięto konkurs na dyrektora SOSW w Chojnie i wygrała go 

p. Sikora, a powierzono jej funkcję dyrektora na 1 rok zamiast zgodnie z przepisami na 5 lat?, 

- Wnoszę o pilne dostarczenie mnie jako radnemu i innym ewentualnie zainteresowanym 

radnym wszystkich protokołów kontroli SOSW w Chojnie od dnia 17.08.2009 r. do dnia 

31.08.2010 r. 

UwaŜam, Ŝe wyniki kontroli powinny być ocenione przez Radę Powiatu.” 

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe jego druga interpelacja dotyczy złoŜonego 

przez niego wniosku Nr BRZ.00450-7/10 na XLII sesji Rady Powiatu w Gryfinie,  

cyt. z protokołu sesji: „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.” Radny dodał, Ŝe była dyskusja, której konkluzja była taka  

cyt.: „Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe temat wymaga 

przemyśleń w jaki sposób się zaangaŜować, Ŝeby skutecznie pomóc gminom, powiatom 
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dotkniętym powodzią i temat zostanie przedyskutowany przez Radnych na komisjach.” 

Radny powiedział, Ŝe do tej pory nie było Ŝadnej dyskusji na komisjach. Chodziło o to, Ŝeby 

jako urząd Starostwo Powiatowe w Gryfinie, czy Rada Powiatu w Gryfinie przekazać środki  

z budŜetu na konkretny cel innemu starostwu, gminie bądź powiatowi. Chodziło o to, aby 

dokonać przekazu jako radni, nie jako osoby fizyczne, gdyŜ Radny indywidualnie to uczynił. 

 

Interpelacja Nr 34/XLIV/10 Radnego Bronisława KrzyŜanowskiego 

dotyczy: wniosku Nr BRZ.00450-7/10 z XLII sesji Rady Powiatu z dnia 10.06.2010 r.  
 
„Co dalej z moim wnioskiem? Miał być przedyskutowany przez Radnych na komisjach,  

 a do dzisiaj Ŝadna dyskusja nie została podjęta”. 

 

Interpelacja Nr 35/XLIV/10 Radnego Jana Podleśnego 

 
„Na terenie naszego powiatu znajduje się tzw. międzyodrze, które słuŜy między innymi jako 

teren zalewowy przy zbyt wysokiej wodzie. Teren ten zabezpiecza miejscowości leŜące wzdłuŜ 

Regalicy i Odry. Poprzedni mieszkańcy tych terenów stworzyli system kanałów, śluz, które 

regulowały stan wody w obu rzekach. Obecnie na tym terenie funkcjonuje park, nie mam nic 

przeciw ochronie przyrody, ale nie moŜe być tak, Ŝe pojemność terenu zalewowego 

drastycznie się zmniejsza. Istniejące kanały są zarastane i okaŜe się, Ŝe przy kolejnych 

powodziach woda, która nie zmieści się na terenie międzyodrza zaleje miejscowości leŜące 

wzdłuŜ rzek. Dlatego zwracam się do instytucji, której podlega park o konserwację kanałów, 

dlaczego zawsze w myśl powiedzenia, Ŝe Polak ma być mądry po szkodzie, tym razem mamy 

jeszcze chwilę czasu, aby było inaczej”. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział w nawiązaniu do słów Radnego 

Bronisława KrzyŜanowskiego, Ŝe rzeczywiście była taka dyskusja, Ŝadna komisja nie podjęła 

tematu ani nie złoŜyła wniosku na swoim posiedzeniu. Natomiast na terenie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie zbierane były pieniądze wśród pracowników, radnych – wszyscy 

mogli wrzucić pieniądze do puszek i zdaje się, Ŝe zostały one juŜ przelane. Jeśli zaś chodzi  

o propozycję przelania pieniędzy z budŜetu Powiatu to naleŜy do kompetencji Zarządu 

Powiatu. Zgodnie z przepisami Ŝadna komisja, radny nie moŜe wprowadzać zmian  

w budŜecie Powiatu.  
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V. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2010/2011 placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XLIV)  

 

Wicestarosta Powiatu Jerzy Miler powiedział, Ŝe zgodnie z wymogami została dla 

Wysokiej Rady przygotowana informacja o stanie przygotowań szkół i placówek 

oświatowych do roku szkolnego 2010/2011. Informacja została przekazana wszystkim 

Radnym w formie pisemnej w materiałach sesyjnych. Zawarte są w niej wszelkie dane 

dotyczące naboru, stanu organizacji oraz wykonanych remontów, równieŜ zgodnie z sugestią 

Radnych zostały dołączone dane dot. demografii. JeŜeli chodzi o plan naboru to udało się  

w tym roku zrealizować go niemal w 100%. W informacji zawarte są dane na dzień  

20 sierpnia, a z danych na 08 września to w ZSP w Chojnie przyjęto dodatkowo 26 osób, 

czyli obecnie 330 osób (na planowanych 318). W ZSP w Gryfinie dodatkowo 24 osoby, czyli 

obecnie 304 (na 320 planowanych do przyjęcia). Obecnie procent uczniów przyjętych  

do szkół młodzieŜowych w stosunku do absolwentów gimnazjum przekroczył 60%. Jest to 

zdecydowanie więcej niŜ w ubiegłym roku. Wicestarosta dodał, iŜ uwaŜa, Ŝe aby utrzymać 

poziom naboru przy spadającej demografii niezbędnym jest uatrakcyjnienie oferty 

edukacyjnej. W chwili obecnej tworzone są nowoczesne pracownie. RównieŜ obudowanie 

szkolnej infrastruktury sportowej - budowa „Orlika” w Gryfinie, czy zagospodarowanie 

terenu sportowego w ZSP Nr 1 w Chojnie. Wykazane w informacji remonty, wykonano  

w terminie. Zgodnie z sugestią Radnych zostali zaproszeni na dzisiejszą sesję dyrektorzy 

szkół, w których nastąpiły zmiany w czasie III kadencji. Dwóch dyrektorów przyjęło 

zaproszenie, natomiast Dyrektor Szkoły w Mieszkowicach nie mogła przyjechać, ale 

przekazała informację, iŜ zmiany przyjmuje bardzo pozytywnie. Obecnie mając dwa źródła 

finansowania, subwencję oświatową jak równieŜ środki z Ministerstwa Rolnictwa, spokojnie 

sobie radzi. Została wyremontowana część męska internatu, obecnie internat obłoŜony jest  

w 100%. Nabór do tej szkoły jest zdecydowanie większy niŜ w zeszłym roku, gdzie  

w zeszłym roku przyjętych było do Mieszkowic dwadzieścia kilka osób, w tym roku 38 osób 

podjęło naukę w Mieszkowicach. Wicestarosta poprosił dyrektorów szkół o omówienie 

sytuacji po zmianach.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sławomir Głuszak cyt.: „Panie 

Przewodniczący, Panowie Radni, Szanowni Goście przygotowałem taką krótką informację  

na temat funkcjonowania szkoły po zmianie organu prowadzącego. Zespół Szkół 

Ogólnokształcących powołany został do funkcjonowania od 1 września roku szkolnego 
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2008/2009 i organem prowadzącym zostało Miasto i Gmina Gryfino. Obecnie w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra 

Omieczyńskiego i Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie. W LO w 12 oddziałach obecnie uczy się 268 

uczniów. Natomiast Gimnazjum liczy 11 oddziałów, 292 uczniów. Razem ZSO liczy 560 

uczniów. Zaplanowano w przyszłości nabór w ten sposób, aby utrzymywał się w ilości 3 klas 

gimnazjalnych i 3 klas licealnych na jednym poziomie nauczania, czyli łącznie 18 oddziałów: 

9 LO i 9 Gimnazjum. Od czasu prowadzenia placówki przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino 

dokonano remontu stołówki szkolnej, gdzie obecnie są wydawane obiady dla wszystkich 

uczniów, remontu świetlicy, którą wyposaŜono w meble i pomoce dydaktyczne, zakupiono  

na całe piętro budynku meble, ławki, zainstalowano system monitoringu wizyjnego, 

wprowadzono pracownika zajmującego się ochroną obiektu, bibliotekę szkolną 

przekształcono w pracownię multimedialną czynną przez cały okres przebywania uczniów  

w szkole, zainstalowano radiowęzeł szkolny. Programy profilaktyczne i program 

wychowawczy szkoły są realizowane przez dwóch pedagogów odpowiedzialnych za Liceum  

i Gimnazjum. Zatrudniamy takŜe doradcę zawodowego. W celu podniesienia jakości pracy 

placówki wprowadzono duŜą ilość zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów zdolnych, jak  

i korekcyjnych zajęć wyrównujących braki w kształceniu. Uczniowie zdolni mają moŜliwość 

rozwoju w wybranych kierunkach kształcenia, natomiast potrzebujący pomocy dydaktycznej 

mogą wyrównywać zaległości. Prowadzimy takŜe projekty dydaktyczne korzystając  

z pozabudŜetowych środków mając na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, 

podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności. Prowadzenie zajęć w formach aktywizujących 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Obecnie Program „Bakałarz”, który jest 

realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino od 2010, do końca 2011 r. tj. przez półtora 

roku mamy do dyspozycji 3 000 godzin dydaktycznych do realizacji. Jest to bardzo duŜa 

pomoc idąca w kierunku podniesienia jakości pracy szkoły. Szkoła zmierza w kierunku 

systematycznego wyposaŜania sal dydaktycznych w nowoczesne pomoce. Realizujemy 

programy nauczania na poziomie umoŜliwiającym uzyskanie wysokich wyników w nauce. 

Natomiast budŜet placówki jest tak skonstruowany, aby umoŜliwi ć szkole zakup nowego 

wyposaŜenia, utrzymanie obiektu na standardowym poziomie, zachowanie bezpieczeństwa  

i dobrych warunków pracy. Dziękuję bardzo.”  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk 

przedstawiła prezentację multimedialną za okres od 01 września 2008 r. do 01 września  

2010 r., stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Pani Dyrektor podziękowała  
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za przychylność, dbałość i dobrą współpracę z Zarządem i Radą Powiatu w Gryfinie. Dodała, 

Ŝe kondycja szkoły jest bardzo dobra, grono pedagogiczne jest zintegrowane, nauczyciele 

czują się bardzo dobrze w szkole. Do wszystkiego dochodzą cięŜką pracą, wysiłkiem  

i staraniami by osiągnąć wszystko to, co jest moŜliwe do osiągnięcia. Na koniec Pani 

Dyrektor zaprosiła Radę Powiatu w Gryfinie do odwiedzenia szkoły.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski serdecznie podziękował Pani Natalii Sikorze 

dotychczasowej Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  

za przyjęcie zaproszenia pomimo złoŜonej interpelacji, która nie jest przychylna  

i do takiego nastroju nie nakłania. Starosta powiedział, Ŝe wierzy w to, Ŝe wszyscy  

a w szczególności dyrektorzy wkładają wiele poświęcenia i trudu w organizację pracy, nawet 

jeŜeli z boku są oceniani inaczej. Co by nie było to nie moŜna na pewno odmówić Pani 

Dyrektor przygotowania pedagogicznego, wkładania serca i poświęcania czasu dzieciom  

i młodzieŜy wymagającym szczególnej troski. W imieniu Zarządu Powiatu Starosta 

podziękował Pani Natalii Sikorze za 7 lat pracy. Pani Natalia ze swojego zawodu  

nie odchodzi, swoje talenty i umiejętności pozostawia i nadal będzie je ofiarować dzieciom. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski i Wicestarosta Jerzy Miler wręczyli kwiaty  

i podziękowania Pani Natalii Sikorze. 

 

Była Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Natalia Sikora 

cyt.: „owszem przyjęłam zaproszenie, gdyŜ kończy się pewien etap w moim Ŝyciu i musi 

nastąpić pewne podsumowanie. Byłam Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno 

-Wychowawczego w Chojnie od 2003 roku, czyli przez 7 lat. Mam nadzieję, Ŝe liczba, która 

uwaŜana jest w wielu kulturach za szczęśliwą przyniosła placówce w tym okresie nieco 

pozytywnych zmian. Chcę zapewnić, Ŝe jako nauczyciel i dyrektor starałam się tak 

zaktywizować moją wiedzę i umiejętności, aby przy współpracy kadry ośrodka znacząco 

zmienić wizerunek placówki, udoskonalić jej pracę, poszerzyć ofertę edukacyjną. Państwu 

Radnym chciałabym podziękować za wspieranie naszych działań, razem udało nam się podjąć 

kilka inwestycji, które poprawiły znacząco warunki w Ośrodku. I mam przekonanie,  

Ŝe te działania będą kontynuowane. Dziękuję za to zaproszenie i zapewniam, Ŝe jako 

nauczyciel tej placówki będę pracować tak, aby w jak najlepszy sposób słuŜyć swą wiedzą  

i umiejętnościami klientom Ośrodka. Nawiązując tu juŜ do interpelacji podobnie jak Pani 

ElŜbieta Jakubiak, o której sprawie informują nas media, tak ja we wtorek dowiedziałam się  
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z mediów, iŜ wobec mojej osoby władze powiatu stawiały powaŜne zarzuty dot. zarządzania 

Ośrodkiem. Informację tę w tak ogólnej formie powzięłam z Gazety Chojeńskiej, a redaktor 

naczelny, u którego chciałam ją zweryfikować potwierdził, Ŝe uzyskał ją na spotkaniu w dniu 

01 września w Chojnie od Starosty Powiatu. Przyznam, Ŝe czuję się bardzo 

niedoinformowana w tej kwestii i dlatego w ramach dostępu do informacji publicznej 

skierowałam do władz powiatu w dniu dzisiejszym do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, 

do Państwa Przewodniczących Komisji Rady Powiatu, do członków Zarządu Powiatu 

wnioski w tej sprawie, aby moja wiedza została uzupełniona. Jeszcze raz dziękuję Państwu  

za dotychczasową współpracę i za kwiaty. Dziękuję.” 

 

Na posiedzenie przyszedł Radny Bogusław Kozioł (19+1=20). 

 

VI.  Informacja z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 r. 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

- prezentacja multimedialna, 

- dyskusja. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski poinformował, Ŝe Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie podjął uchwałę Nr C/272/2010 r. z dnia 08.09.2010 r.  

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

o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2010 r., w której pozytywnie zaopiniował 

przedłoŜoną informację (zał. nr 6). 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację multimedialną dot. informacji 

z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 r., stanowiącą zał. nr 7 

do niniejszego protokołu. 

Informacja z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 r. przedłoŜona 

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

przekazane zostało w ustawowym terminie). 

 

Posiedzenie opuścili Radny Arkadiusz Augustyniak, Radny Bogusław Kozioł i Radny Marek 

Hipsz (20-3=17). 
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Radny Jan Gładkow zapytał, czy podawany w opinii dług Powiatu wynoszący około  

18 milionów złotych, jest jak zwykle podany bez odsetek.  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe jak zawsze podawany jest bez 

odsetek.  

 

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

powiatu na 2010 rok. (druk nr 3/XLIV);  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 9)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIV/374/2010 została podjęta 

większością głosów (16 za; 1 wstrzymujący się; 0 przeciw). 

 

VIII.  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 4/XLIV);  

 

Wniosek Radnego Macieja Racinowskiego Nr BRZ.00450-14/10 z XLIV sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 09 września 2010 r. 

 

Prośba o odczytanie przez Przewodniczącego Rady tytułu projektu 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 4/XLIV), wraz z podstawą prawną. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem, który został przyjęty większością 

głosów (16 za; 1 wstrz.; 0 przeciw). 

  

Przewodniczący odczytał tytuł projektu uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 9)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIV/375/2010 została podjęta 

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



 14

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 5/XLIV);  

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe wiadomym jest Ŝe na dzień dzisiejszy 

Szpital zadłuŜony jest na kwotę 400 000 zł. Jeśli Rada nie podjęłaby dzisiaj powyŜszej 

uchwały czy wówczas groziłaby upadłość Spółce? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe kapitał załoŜycielski Spółki 

wynosi 500 000,00 zł. Faktem jest, Ŝe Spółka w ciągu roku, czyli za I półrocze miała stratę 

około 400 000 zł. Strata nie jest toŜsama z zadłuŜeniem, bo to jest okres półrocza i wszystkie 

szpitale w ciągu kolejnego półrocza zawsze odrabiają straty z uwagi na to, Ŝe mają 

wyrównywane za nadlimity. O tym Starosta mówił juŜ informując o wyniku za 2009 rok, 

gdzie gdyby Rada nie wyraziła zgody na niedochodzenia nadlimitów na drodze sądowej 

wobec Narodowego Funduszu Zdrowia to oczywiście zamiast straty byłby zysk. To, Ŝe dzisiaj 

podnoszony jest kapitał załoŜycielski to, Starosta tłumaczył równieŜ na komisji, 100 000,00 zł 

jest inną formą zasilenia Spółki zamiast dotacji, którą wcześniej uchwalała Rada.  

W rezultacie zlikwidowaną dotację dla Spółki w wysokości 100 000,00 zł, obecnie Rada daje 

do jej kapitału załoŜycielskiego. Dotacja była potrzebna po to, aby rozwinąć specjalistykę  

w Chojnie, która w kontrakcie za 2007 rok II półrocze (czego wynik nie odzwierciedla),  

o którym mówił Rady KrzyŜanowski, wzrosła o 180 000,00 zł. TakŜe nie ma takiego 

zagroŜenia i nie to jest powodem podniesienia kapitału załoŜycielskiego Spółki. Z analiz 

wynikało, Ŝe kapitał załoŜycielski przy tworzeniu Spółki powinien być na poziomie około 

850 000,00 zł. To jest kapitał, który musi ciągle pracować. Natomiast Rada zdecydowała,  

aby na początek było to 250 000,00 zł Ŝeby Spółka starała się obniŜać swoje koszty. Dzisiaj, 

kiedy istnieją inne moŜliwości finansowe postępuje się tak, jak naleŜy. Dzisiaj składając 

sprawozdanie z prac Zarządu, na którym nie było Pana Radnego KrzyŜanowskiego, Starosta 

przeczytał Radnym informację sprzed dwóch dni, jaka była w „Kurierze Szczecińskim”  

na temat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital 

Powiatowy w Stargardzie Szczecińskim. Organem załoŜycielskim dla tego Szpitala jest 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim. Nie tylko powiat do tego Szpitala 

dofinansowuje, ale równieŜ i miasto, które udzieliło Szpitalowi dotacji w wysokości 

350 000,00 zł. Oprócz bieŜącej działalności naleŜy równieŜ wpływać na poprawę jakości. 

Podsumowując Starosta powiedział, Ŝe nie ma takowych zagroŜeń - Spółce nie grozi 
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upadłość, bo gdyby groziła to oczywiście Pan Prezes poinformowałby o tym Zarząd i byłyby 

podjęte stosowne działania. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 9)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIV/376/2010 została podjęta 

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

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad zbycia 

udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 

6/XLIV);  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 9)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIV/377/2010 została podjęta 

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

 

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 

7/XLIV);  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 9)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIV/378/2010 została podjęta 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe po fakcie juŜ został zauwaŜony błąd, 

który niestety Biuro Obsługi Rady i Zarządu, po wspólnej komisji, nie wniosło  

w formie poprawki, przyjętej do paragrafu 6. Według Wojewody Zachodniopomorskiego,  

co przedkładała Radna Gabriela Kotowicz, uchwała nie jest aktem prawa miejscowego,  

w związku z tym paragraf 6 powinien mieć inne brzmienie. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki ElŜbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, Ŝe w związku z zaistniałymi wątpliwościami projekt uchwały był ponownie 

konsultowany z Radcą Prawnym, który stwierdził, Ŝe jest to akt prawa miejscowego  

i paragraf 6 powinien pozostać bez zmian.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, Ŝe trzeba było skonsultować wątpliwości  

z Wydziałem Nadzoru Wojewody Zachodniopomorskiego. Dodał, Ŝe jak rozumie uchwała 

została tak przegłosowana i naleŜy zdać się juŜ teraz na los by dowiedzieć się kto miał rację.   

 

O godz. 16.20 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji na potrzeby wspólnego 

posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

O godz. 17.00 obrady Rady Powiatu zostały wznowione. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Rafał Mucha (17-1=16). 

 

XII.  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/XLIV);  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 10)  

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XLIV/379/2010 została podjęta 

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

 

XIII.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe odpowiadając na interpelację 

chciałby powiedzieć, Ŝe nie udzielał Ŝadnego wywiadu ani wypowiedzi dla prasy i równieŜ 

swoich słów w związku z tym nie autoryzował, a taką ma praktykę. W związku z tym 

wypowiedzi zawarte w prasie są wypowiedziami tejŜe Gazety. JeŜeli chodzi o spotkanie  

1 września to oczywiście uczestniczył w spotkaniu na otwarciu w szkole i spotkał się  

w gronie dosyć szerokim, gdzie dyskutowano i myśli, Ŝe świadkowie potwierdzą, a jest ich 

wielu, na temat braku wizji rozwoju Chojny, na temat samochodów na Placu Konstytucji  
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i jak ten teren powinien być zagospodarowany. Na ten temat była tutaj dyskusja. JeŜeli chodzi 

o ocenę Pani Dyrektor to oczywiście jest to kompetencja organu prowadzącego, jakim jest 

Zarząd Powiatu a nie Rada Powiatu. Natomiast w tej jednostce jak w kaŜdej innej były 

robione kontrole, a Starosta nie widzi powodów aby radni nie mieli do nich dostępu. TakŜe te 

protokoły będą do wglądu, chyba nawet są w Biurze Obsługi Rady i Zarządu,  

a jeŜeli nie to w Wydziale Kontroli u Pani Edyty Szturo, która w imieniu Zarządu 

przeprowadza w jednostkach kontrole. Zresztą te kontrole są zarządzane decyzjami przede 

wszystkim Zarządu Powiatu. JeŜeli chodzi zaś o interpelację, którą składał Pan Radny Jan 

Podleśny to zostanie przekazana Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, który 

odpowiedzialny jest za utrzymanie gospodarki wodnej. W przypadku powodzi niewątpliwie 

jest to bardzo waŜna sprawa. Z kolei inna instytucja, jaką jest Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych poinformował, Ŝe oczywiście wały będą remontowane i podnoszone a na terenie 

Powiatu Gryfińskiego zainwestowana będzie kwota 10 milionów złotych, począwszy  

od Gminy Cedynia po budowę wału w Gminie Gryfino. 

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe nie jest usatysfakcjonowany  

tą odpowiedzią, gdyŜ w Gazecie Chojeńskiej Nr 36 z 07-13 września 2010 r. jest napisane 

cyt.: „Starosta Wojciech Konarski powiedział nam (chodzi o Gazetę), Ŝe władze powiatu 

stawiały byłej Dyrektorce powaŜne zarzuty dotyczące zarządzania Ośrodkiem”. Radny 

powiedział, Ŝe rozumie, Ŝe Pan Starosta tego nie powiedział, w takim układzie trzeba wnosić 

o sprostowanie. Ktoś powinien napisać równieŜ w Gazecie jak to było z drugiej ze stron. Czy 

teŜ były zarzuty czy ich nie było? Radny poprosił, jeśli były jakieś kontrole  

w terminie od 17 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. to chciałby otrzymać je na piśmie. 

Według tej Gazety były jakieś kontrole. W związku z tym Radny prosi o dostarczenie mu 

wyników pokontrolnych. 

 

XIV.  Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 

 

Wniosek Radnego Bolesława Paulskiego Nr BRZ.00450-15/10 z XLIV sesji Rady 

Powiatu w Gryfinie w dniu 09 września 2010 r.  

 

Prośba o udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na następujące zapytania: 

 - czy za dwie zapory ustawione na parkingu przy ul. 1 Maja w Gryfinie (przy budynku,  

w którym mieści się biuro Komornika), powiat pobierał opłaty; 
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- czy osoby korzystające z miejsc parkingowych przy ul. 1 Maja w Gryfinie partycypują  

w kosztach remontu tychŜe miejsc i chodnika oraz jak sprawa wydzierŜawienia miejsc 

postojowych będzie wyglądała po zakończeniu inwestycji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe oczywiście Pan Radny otrzyma 

odpowiedź pisemną. Natomiast juŜ teraz odpowie, Ŝe nie wyraził zgody na wydzierŜawianie 

terenów, które leŜą w granicach pasa drogowego. Będzie tam na stałe miejsce dla osób 

niepełnosprawnych. Nie moŜna jednej osobie akurat wyrazić zgodę, a innym nie. Natomiast 

co do opłat to były one pobierane, zgodnie z kontynuacją wieloletnich umów. Na zmianę 

decyzji wpłynęło przede wszystkim to, Ŝe inne osoby ubiegały się o miejsca postojowe  

na takich samych warunkach. 

 

Radny Bronisław KrzyŜanowski przeprosił, Ŝe jeszcze raz mówi, ale umknęło to jego 

uwadze. Poprosił, aby w protokóle sesyjnym odpowiedź Pana Starosty o tym, Ŝe nie udzielił 

wywiadu Gazecie, była w miarę szczegółowa.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe moŜe jeszcze raz powtórzyć.  

Nie udzielał Ŝadnego wywiadu Gazecie, nie udzielał Ŝadnej wypowiedzi do Gazety i nie 

autoryzował swoich wypowiedzi. A takie coś czyni, dlatego Ŝeby właśnie nie było 

nieścisłości. Dodał równieŜ, Ŝe nie ma zamiaru prostować, bo nie będzie się wdawał w jakieś 

dziwne bijatyki, które mu nie przysparzają w tym momencie chwały i przechodzi nad tym  

do porządku dziennego. Podziękował bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski przypomniał o obowiązku złoŜenia przez radnych 

oświadczeń majątkowych do 13 września 2010 r. Następnie poinformował, Ŝe Zarząd i Rada 

Powiatu Szczecineckiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w X JUBILEUSZOWYM 

TURNIEJU W PIŁCE SIATKOWEJ RADNYCH, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ 

PRACOWNIKÓW STAROSTW POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO- 

POMORSKIEGO wszystkich chętnych zaprasza do zapoznania się z pismem (zał. nr 11). 

Przewodniczący odczytał zaplanowane dyŜury Radnych Rady Powiatu w Gryfinie  

przyjmujących interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w kaŜdy poniedziałek  

od 15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego, na wrzesień, październik, listopad  

2010 r., (zał. nr 12). 
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Radny Bolesław Paulski wyraził wątpliwości, co do terminu składania oświadczeń 

majątkowych, poniewaŜ gazeta Rzeczpospolita Polska i telewizja podają, Ŝe ustawowy termin  

to 12 września, a urzędy będą pełniły dyŜury w sobotę i niedzielę, Ŝeby wszyscy zobowiązani 

mogli złoŜyć oświadczenia w terminie. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski zacytował pismo od Wojewody 

Zachodniopomorskiego w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi związanymi  

z terminem składania oświadczeń majątkowych, na dwa miesiące przed upływem kadencji,  

termin ten przypada w dniu 12 września (niedziela). Oświadczenie majątkowe powinno być 

złoŜone najpóźniej do 12 września 2010 r. Mając jednakŜe na uwadze zasadę obliczania 

terminu wynikającą z art. 57 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, za zachowanie 

terminu uznać naleŜy złoŜenie oświadczenia majątkowego w dniu 13 września 2010 r.  

tj. w pierwszym dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy (pismo stanowi zał. 

nr 13 do niniejszego protokołu). 

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

1. Uchwała Nr XLIII/506/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 

2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/330/02 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia podziału 

Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych 

w okręgach wyborczych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 921), 

(wszyscy Radni otrzymali) - zał. nr 14 do niniejszego protokołu. 

2. Opinia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2010 r.  

dot. organizacji pracy jednostki - zał. nr 15 do niniejszego protokołu. 

3. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K-0010/193/MD/10  

z dnia 29 czerwca 2010 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia niewaŜności 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2010 r. 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 - zał. nr 16 do niniejszego protokołu. 

4. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K-0010/221/MM/10  

z dnia 12 lipca 2010 r. przekazujące uchwałę Nr XV/96/S/2010 Kolegium RIO w Szczecinie 

z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały Nr XLII/360/2010 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 



 20

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym 

oraz wskazania organu uprawnionego - zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

5. Pismo Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie  

z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora placówki Pani Natalii 

Sikorze, bez ponownego ogłaszania konkursu - zał. nr 18 do niniejszego protokołu. 

6. Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Starosty ds. kobiet, dyskryminacji i organizacji 

pozarządowych za I półrocze 2010 r. - zał. nr 19 do niniejszego protokołu. 

7. Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dnia 9 lipca 2010 r., red. Magdaleny Szczepkowskiej 

pt. „Marszałek naciska?” dot. przystąpienia samorządów do Stowarzyszenia 

„Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” - zał. nr 20 do niniejszego protokołu. 

8. Artykuł z Głosu Szczecińskiego, red. Marka Rudnickiego pt. „Wielka awantura o sieć  

i miliony” dot. przystąpienia samorządów do Stowarzyszenia „Zachodniopomorska Sieć 

Teleinformatyczna” - zał. nr 21 do niniejszego protokołu. 

  

XV. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 17.15 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 
 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Rady 

                                                                                                     Roman Michalski 


