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PROTOKÓŁ nr IV/11 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 03 lutego 2011 r. 

 

IV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 03 lutego 2011 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzyła Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Pani Gabriela Kotowicz  

i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I.  Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powitała zebranych gości, a wśród nich 

Burmistrza Mieszkowic Andrzeja Salwę, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Chojna 

Wojciecha Długoborskiego, Wójta Gminy Widuchowa Michała Lidwina, Prezesa Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie Józefa Chodarcewicza, Komendanta Powiatowego Policji 

w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie mł. bryg. Jacka Rudzińskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, 

naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy, 

zaproszonych gości, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu i Radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie. Na protokolantów powołała Magdalenę Romankiewicz i Dominikę 

Konopnicką. Przewodniczący przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag 

(porządek obrad stanowi zał. nr 3).  

 

Protokół nr III/10 z dnia 16.12.2010 r. został przyjęty jednogłośnie (20 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym Zarząd 

obradował na 8 posiedzeniach, z czego z 5 Radni otrzymali sprawozdanie pisemne  
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w materiałach sesyjnych. Z najważniejszych spraw omawianych w tym okresie należy uznać 

m.in. opiniowanie projektu budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w m. Gryfino,  

do którego Zarząd przedstawił swoje uwagi. Zarząd spotkał się z Prezesem Szpitala 

Powiatowego Spółka z o.o., w celu m.in. omówienia przygotowania na marzec spotkania  

z Radnymi dot. bieżących spraw i strategii rozwoju Spółki. Oprócz tego brał udział, jako 

przedstawiciel Zarządu, w posiedzeniu Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia, gdzie 

podsumowywana była praca Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz łagodzenie skutków 

bezrobocia za 2010 rok. Jak również brał udział w Rocznej Odprawie Państwowej 

Powiatowej Komendy Policji w Gryfinie. Sprawozdania z sytuacji na terenie Powiatu 

Gryfińskiego zostaną bezpośrednio przedstawione Radzie na kolejnych sesjach, przez 

Komendantów. Gdyby były jakieś pytania do sprawozdania to Starosta chętnie na nie 

odpowie.  

 

III.  Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przedstawił Sprawozdanie z prac Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r., stanowiące zał. nr 4 do niniejszego protokołu. Starosta 

serdecznie podziękował za udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w poprzedniej kadencji, następującym osobom: 

Krzysztof Ziętek, 

Henryk Kaczmar, 

Rafał Mucha, 

Adam Zarzycki, 

Waldemar Derkacz, 

nadkom. Miłosz Bogdański, 

asp. sztab. Leszek Hudziński, 

w pracach uczestniczył także: Prokurator Artur Pęcak  

oraz osoby powołane do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym:  

 st. kpt. Jacek  Rudziński, 

 insp. Mirosław Denis, 

Michał Lidwin, 

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
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IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak, 

 

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

pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 2/IV);  

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5). 

 

W imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Henryk Kaczmar 

powiedział, że Komisja w swoim planie pracy jednogłośnie przegłosowała poprawkę 

polegającą na zmianie zapisów w miesiącach kwiecień-czerwiec poprzez rozszerzenie zapisu 

w punkcie 4, który otrzymał brzmienie: „punkt 4. Informacja Zarz ądu Powiatu na temat 

inwestycji dotyczących dróg powiatowych. Opinia w sprawie planu remontów dróg 

powiatowych.” Z powyższą poprawką Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że jest to plan pracy Komisji, w związku  

z powyższym Komisja przyjęła poprawkę i przedkłada Radzie już poprawiony plan pracy. 

Dlaczego Rada miałaby głosować nad poprawką do planu pracy Komisji?  

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz odpowiedziała, że wszyscy Radni wypowiadali 

się poprzez głosowanie na poszczególnych komisjach. Poprawka została wprowadzona 

dopiero w momencie, kiedy pozostałe komisje już odbyły swoje posiedzenia, więc wydaje się 

zasadnym, aby przegłosować poprawkę. Jeżeli Radny uważa, że decyzja Przewodniczącej  

w tej sprawie nie jest słuszna, to na sali jest Radca Prawny, którego można poprosić  

o zabranie głosu. 

 

Radca Prawny Marian Ludkiewicz powiedział, że do kompetencji Rady należy określenie  

i zatwierdzenie planu pracy komisji, wobec tego Rada powinna przegłosować zmiany  

do planu. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz poprosiła o przegłosowanie wniosku do planu 

pracy Komisji Budżetu i Gospodarki w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję.  
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W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się;  

0 przeciw). 

 

Radny Ryszard Niedźwiecki powiedział, że nie jest do końca przekonany do stanowiska 

takiego, że każda wypracowana przez Komisję zmiana do planu pracy, miałaby być 

przegłosowywana na sesji Rady Powiatu. Czy na przyszłość wszelkie takie zmiany będą 

podlegały głosowaniu na sesji? 

  

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że Rada wypowiada swoją wolę na 

sesjach Rady. Jeżeli będzie wniosek dotyczący zmiany w planie pracy poszczególnej komisji, 

to Przewodniczący uważa, że taki wniosek powinien być również głosowany, do którego 

zostanie przygotowana stosowna uchwała. Jakiekolwiek zmiany, do już podjętej uchwały, 

będą musiały być przegłosowane.  

 

Po przedstawieniu stanowisk komisji (zał. nr 5), dyskusji, Przewodniczący odczytała projekt 

uchwały wraz z poprawką i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/21/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gr yfinie na 2011 r. (druk 

nr 3/IV);  

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/22/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

Rady Powiatu w Gryfinie na 2011 r. (druk nr 4/IV); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/23/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 
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VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych 

do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 5/IV);  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował  

na delegatów do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych: Ryszarda 

Niedźwieckiego i Romana Rataja.   

 

Radni Ryszard Niedźwiecki i Roman Rataj wyrazili zgodę na pracę w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku.   

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/24/2011 została podjęta większością głosów (18 za; 2 wstrzymujące się; 0 przeciw). 

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zwrotu członkom 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej 

pracach wydatków rzeczywiście poniesionych (druk nr 6/IV); 

 

Członek Zarządu Jan Gładkow powiedział, że Zarząd wnosi o zmianę zapisu w projekcie 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków 

rzeczywiście poniesionych. W § 1 wykreśla się wyraz Obywateli oraz wyraz Publicznego  

w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: „Członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach przysługuje zwrot rzeczywiście 

poniesionych wydatków obejmujący: 

a) diety, 

b) koszty podróży, 

c) inne udokumentowane wydatki.” 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5). 

 

Członek Zarządu Jan Gładkow dodał, że chciałby krytycznie ustosunkować się  

do powyższego projektu dot. stawek za 1 km, uzależnione od odległości i pojemności silnika 

pojazdu. Chociaż Rada nie ma na to wpływu i musi przegłosować projekt uchwały, zwrot 
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kosztów powinien być taki, że do Szczecina np. 15 zł, do Chojny 20 zł, skoro wiadomo ile 

jest kilometrów. Niestety trzeba rozpatrywać również pojemność silnika pojazdu. Nie mając 

na to wpływu trzeba to po prostu przegłosować i dodał, że robi to niechętnie.  

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz poprosiła o przegłosowanie autopoprawki 

Zarządu zgłoszonej w brzmieniu przez Radnego Jana Gładkowa. W wyniku głosowania 

wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

Przewodniczący odczytała projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu i zarządziła 

głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr IV/25/2011 została podjęta większością 

głosów (19 za; 1 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r.  

w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia  

– Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 7/IV);  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował  

na przedstawiciela Powiatu Gryfińskiego Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/26/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata  

do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 8/IV);  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował na delegata 

do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Radną Panią Ewę Dudar. 

 

Radna Ewa Dudar wyraziła zgodę. 
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Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/27/2011 została podjęta większością głosów (19 za; 1 wstrzymujący się; 0 przeciw). 

 

XII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnych umów najmu i umowy dzierżawy, której przedmiotem 

jest część tej samej nieruchomość (druk nr 9/IV);  

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/28/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość (druk nr 10/IV);  

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/29/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 (druk nr 11/IV): 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2011 rok w formie prezentacji multimedialnej, stanowiącą zał. nr 6 do niniejszego 

protokołu. Przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 

Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, oraz uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że po analizie budżetu nasuwa się kilka pytań i prosiłbym  

o ustosunkowanie się do nich. W nakładach inwestycyjnych na bieżący rok zaplanowane są 

dwie budowy: boisko przy ZSP Nr 1 w Chojnie oraz w Gryfinie. Projekt „Orlik” zakłada,  
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że boiska są otwarte przez cały dzień aż do godziny 22.00. Ze względu na to, że znajdują się 

one przy szkole i finansowane są ze środków Powiatu Gryfińskiego, to czy będą otwarte  

i dostępne dla wszystkich mieszkańców? W związku z tym można byłoby podpisać 

porozumienia z burmistrzami na ewentualną partycypację w kosztach w zamian za możliwość 

korzystania z boisk.  

W zmianach do budżetu na 2011 w wydatkach wpisany jest zakup samochodu osobowego. 

Jakiego rodzaju? Jakiej marki i za ile? Czy osobowy czy terenowy na potrzeby wydziałów 

Starostwa? 

Komisja Budżetu i Gospodarki rozmawiała z Panią Skarbnik i Sekretarz na temat inwestycji  

i Radny otrzymał informację, że droga Warnice-Trzcińsko-Zdrój jest utrzymana w mocy  

i jeżeli będzie dofinansowanie to ta droga znajdzie się w budżecie na 2011 rok. Dzisiaj Pani 

Skarbnik powiedziała, że ta droga będzie realizowana w roku 2012. W takim razie jak to się 

ma do zaproponowanych zmian w budżecie, gdzie Gmina Trzcińsko-Zdrój będzie 

partycypować w kosztach w wysokości 400 000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogę Warnice-

Trzcińsko-Zdrój to nie słyszał, aby Pani Skarbnik powiedziała 2012 rok. Natomiast 

niewątpliwie w budżecie jest zapisane porozumienie i wpisane po stronie dochodów  

400 000 zł jako dotacja z Gminy Trzcińsko-Zdrój. Projekt został złożony w zeszłym roku  

do Wojewody na tzw. „schetynówkę”, trzeba czekać na rozstrzygniecie, bo wniosek wpisany 

jest na listę rezerwową. Dodał, że trzeba sobie zdawać sprawę, że inwestycja jest zapisana, 

lecz koszty są wysokie tegoż przedsięwzięcia. Uruchamianie tego zadania w pełnym zakresie 

nastąpi po pierwsze po otrzymaniu informacji o wielkości faktycznego dofinansowania  

ze „schetynówki”. Dodał, że niewątpliwie Powiat chciałby w 100% zrealizować to 

porozumienie z gminą. Jeżeli się nie uda w 100% to przynajmniej w takim zakresie żeby  

i gmina i Powiat byli zadowoleni, czyli będzie rozłożone pewnie na późniejsze etapy. 

Wydatek w wysokości 400 000 zł na drogę powiatową dla gminy Trzcińsko-Zdrój to bardzo 

duży wydatek. Starosta uspokoił, że Pani Skarbnik nie powiedziała, że realizacja będzie miała 

miejsce w 2012 roku. W budżet po stronie dochodów wpisana jest kwota 400 000 zł,  

po stronie Powiatu leży znalezienie środków, należy poczekać na informację ze 

„schetynówki”. Jeżeli będzie to tylko 10% dofinansowania na tak duże zadanie to żadna 

okazja wiedząc, że dróg powiatowych jest dosyć dużo. W rezultacie dokumentacyjnie 

przygotowane są trzy inwestycje, tj. Trzcińsko-Zdrój, Mieszkowice ul. Dworcowa, Powiat 

czeka na wydanie pozwolenia na kanalizację deszczową na ulice w Chojnie. Jeżeli będzie 
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możliwość złożenia wniosków w tym roku na RPO WZ to zostaną one złożone. Wskaźnik 

zadłużenia na poziomie 26,1 % pokazuje, że Powiat ma możliwości sięgnięcia po ewentualnie 

inne instrumenty finansowe. Przygotowana jest również dokumentacja na Binowo. W całej 

Polsce tak, jak w Powiecie widać, że drogi i służba zdrowia stanowią priorytet. Jeżeli chodzi 

o drogi priorytetem jest zakończenie już zawartych umów i porozumień. Poprawa 

bezpieczeństwa na ciągach pieszych jest ważna, ale niestety nie w tym roku. W pierwszej 

kolejności będą odnawiane nawierzchnie asfaltowe i remonty, które często związane są  

z wymianą podbudowy takiej drogi, bo nie tylko warunki atmosferyczne niszczą drogi, ale 

przede wszystkim ruch na nich. Niestety podbudowa dróg powiatowych na wielu odcinkach 

jest dosyć słaba. Na tą okoliczność Wydział Zarządzania Drogami otrzymał polecenie 

zinwentaryzowania i przygotowania w ciągu miesiąca pierwszej części zadania „Programu 

odnowy i remontów nawierzchni asfaltowych w Powiecie Gryfińskim”. Oczywiście Rada 

również będzie go opiniować i na to będą musiały być sukcesywnie przeznaczane środki. 

Powiat razem z Zarządem Dróg Wojewódzkich planuje przygotowanie dokumentacji na 

zmianę organizacji ruchu w Gryfinie, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy 

Kolejowej, związane z częściowym wyłączeniem z ruchu ulicy 9 Maja, gdzie będzie ruch 

dwukierunkowy, ale już nie włączony w system komunikacji przelotowej przez miasto.  

W tym zakresie są prowadzone rozmowy i jest już zrobiona koncepcja projektowa. Jest to 

związane z budową przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ronda za wiaduktem. Należy przede 

wszystkim zwrócić uwagę na ciągi dróg, na których naprawdę jest duże obciążenie  

i zagrożenia, gdzie drogi powiatowe spełniają rangę dróg krajowych przebiegając przez 

miasto.  

Odpowiadając na drugie pytanie dot. zakupu samochodu osobowego to należy wspomnieć,  

że w tej chwili Starostwo Powiatowe posiada wyłączając te, które oddane są do użytkowania 

przez DPS, cztery samochody: dwa użytkowane przez Wydział Zarządzania Drogami, a które 

przejęte były po likwidowanym Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie. Oprócz tego jest 10 

letnie auto Ford Mondeo służący do wyjazdów służbowych, w rezultacie wszystkim 

pracownikom. A samochód terenowy wykorzystywany tak, jak nazwa wskazuje do wyjazdów 

w niedostępne tereny a wykorzystywany w szczególności w zakresie ochrony środowiska,  

w sprawach melioracyjnych, wycinki drzew czy wydobywania kruszyw, a także różnych 

interwencji. Zamysł jest następujący, aby samochód służbowy Ford Moneod (ze względu na 

lata i przebieg) przejął do użytkowania, bo i tak będzie to lepszy samochód niż posiada w tej 

chwili, Wydział Zarządzania Drogami. Należy w tym roku właśnie wymienić samochód 
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główny reprezentacyjny. Zaplanowana kwota na ten cel to do 100 000 zł. Natomiast nie ma 

jeszcze pomysłu na markę samochodu, nikt o tym jeszcze nie myślał.  

W sprawie boiska w Chojnie to nie jest ono budowane w ramach programu „Orlik” Jest to 

typowe boisko, gdzie projekt przygotowany jest na typowe boisko, które ma spełniać 

wymagania programowe do nauki, wpisane w zajęcia wychowania fizycznego w szkole,  

a różni się tym, że posiada bieżnię, miejsce do rzutów kulą i skocznię. Oczywiście takie 

boisko może być również udostępniane młodzieży poza szkołą, lecz to już jest kwestia 

zarządzającego czyli dyrektora szkoły, czy widzi możliwość otwarcia tego terenu. Bdowa 

boiska realizowana jest w ramach szerszego programu z zagospodarowywaniem wokół szkoły 

dużego terenu, łącznie z rozwiązaniem spraw komunikacyjnych i wjazdowych. Mamy  

w projekcie budżetu zapisane boisko „Orlik” przy ZSP Nr 2 w Gryfinie. Tutaj nie ma 

wątpliwości, że takie boisko powinno być udostępniane wszystkim po zajęciach lekcyjnych. 

Sprawa jest dosyć dynamiczna. Jest pozwolenie na tą budowę, lecz zaistniała możliwość 

złożenia wniosku, Zarząd rozważa możliwość przeprojektowania tego boiska tak, aby nie 

było boiskiem typu „Orlik”, a spełniało potrzeby młodzieży szkolnej. Często korzysta się  

z możliwości wzięcia dotacji na budowę, ale bliższe są potrzeby młodzieży szkolnej.  

I doprojektowana zostanie bieżnia i prawdopodobnie będzie to boisko podobne do tego  

w Chojnie. Natomiast kwestia jest taka, czy uda się Powiatowi pozyskać dodatkowe środki, 

czy będą one pochodziły ze środków własnych.  

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz odczytała uchwałę Nr CXXXV/390/2010 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok (stanowi 

zał. nr 7)., oraz uchwałę Nr CXXXV/391/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku (stanowi zał. nr 8). 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), a Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Rewizyjnej przedstawili opinie do projektu budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok. 

 

W imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Radny Henryk Kaczmar 

odczytał opinię Komisji Budżetu i Gospodarki do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2011 rok, która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow odczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok, która stanowi zał. nr 10 

do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku 

głosowania Uchwała nr IV/30/2011 została podjęta większością głosów (14 za;  

5 wstrzymujących się; 0 przeciw, 1 osoba nie głosowała). 

 

Posiedzenie opuściła Radna Ewa Dudar (20-1=19). 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039 (druk  

nr 12/IV);  

 

Przewodniczący Rady odczytała uchwałę Nr CXXXV/392/2010 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego, 

stanowi zał. nr 11. 

 

Na posiedzenie wróciła Radna Ewa Dudar (19+1=20). 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr IV/31/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XVI.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że wszyscy otrzymali odpowiedzi 

na złożone interpelacje zgodnie z wykazem pism. 

 

Radny Sławomir Terebecki zapytał, w jakim terminie zostanie naprawiona całkowicie 

zamknięta droga Lubanowo-Babinek, ponieważ jest to najkrótsza droga dojazdowa  

do siedziby gminy dla mieszkańców, którzy muszą jeździć objazdami.  
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że niestety 

droga ta musiała zostać zamknięta ze względu na duże zniszczenia jakie zostały tam 

poczynione w stosunkowo krótkim okresie po roztopach. Bezpieczny przejazd tą drogą nie 

był możliwy. Na obecną chwilę sporządzony jest zakres naprawy tej drogi. W następnej 

kolejności składane są do odpowiednich instytucji zgłoszenia wykonywania robót 

remontowych. Niestety jest jeszcze zima i nie można wykonywać robót bitumicznych, 

wytwórnie stoją, więc najbliższe roboty tj. okres kwiecień-maj. W chwili obecnej funkcjonują 

objazdy. Powiat zdaje sobie sprawę z niedogodności, lecz należy pamiętać, że jest to droga 

lokalna a nie krajowa, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże. Istniejące znaki informowały  

o utrudnieniach, lecz ludzie i tak przejeżdżali tą drogą narażając się na niebezpieczeństwo. 

Dzisiaj udało się skutecznie uniemożliwi ć ruch na tej drodze zakładając odpowiednie zapory. 

Termin wykonania robót to być może kwiecień-maj po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu 

wykonawcy. W zakresie remontu jest wymiana podbudowy na niektórych odcinkach. Droga 

zniszczona jest fragmentarycznie, lecz niektóre odcinki zniszczone są niestety na całej 

szerokości jezdni, stąd należało ją zamknąć.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kaczmar zapytał, kiedy ruszą pierwsze prace napraw 

cząstkowych na drogach powiatowych po okresie zimowym. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  

że przetarg poddany będzie pod zatwierdzenie na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Remonty 

cząstkowe corocznie wykonywane są na wszystkich drogach bitumicznych. Jest to niestety 

obowiązek Powiatu, a opinie są takie, że wykonywane są remonty, a dziury dalej powstają. 

Drogi przekazane Powiatowi w 1999 roku, wymagają co roku dokonywania doraźnych 

remontów i to w zakresie wychodzącym poza kwotę w tym roku już nawet 650 000 zł.  

Do tego należy dodać jeszcze remonty masą na gorąco czy na zimno, tak jak teraz robione jest 

w mieście Gryfino czy Chojna. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że oczywiście Zarząd będzie nadzorował  

to, co powiedział Pan Naczelnik i w momencie, kiedy a prognozy są takie, że nadchodzą 

ciepłe dni to w miarę możliwości terminy będą skracane.  

 

Radny Piotr Bugajski powiedział, że droga Rosnówek-Smuga i dalej na Rudnicę jest w tej 

chwili zalana. Gmina wspólnie z Panem Naczelnikiem podjęła działania i próbę 
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wypompowania tej wody z drogi. Radny zapytał, czy w przypadku, kiedy nie uda się jej 

wypompować to czy droga zostanie zamknięta. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że wszystko 

zależy od tego jak długo będzie utrzymywał się wysoki stan wody i co przyniosą obecnie 

wykonywane prace. Jeżeli lustro wody obniży się na tyle, że przejazd będzie możliwy to 

oczywiście droga nie zostanie zamknięta. Dodał, że na całym terenie Powiatu Gryfińskiego 

można zaobserwować takie miejsca, gdzie woda wdziera się na jezdnię z przydrożnych pól, 

czy posesji. To nie jest woda z drogi. Wydział Zarządzania Drogami jest w niezręcznej 

sytuacji, bo do nich należy obowiązek rozpoczęcia procedury administracyjnej, a przede 

wszystkim podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa. Czasami pod 

powiatowymi drogami znajdują się nieznane urządzenia poniemieckie, których nie ma na 

mapach inwentaryzacyjnych i nie jest wiadomym czasami z czym ma się do czynienia.  

W Rosnówku są szczątkowe ślady jakiś urządzeń, przy czym na żadnej mapie nie jest to 

czytelne. Na szczęście do miejscowości można dojeżdżać z różnych kierunków, zatem to 

utrudnienie nie będzie aż tak uciążliwe. Naczelnik uważa, że uda się obniżyć lustro wody i nie 

dojdzie do zamknięcia drogi.  

 

Radny Jerzy Zgoda zapytał, w których to miejscowościach, szczególnie w tych mniejszych, 

planowane jest zamknięcie urzędów pocztowych. Dodał, że ma wiedzę o działaniach  

w miejscowości Banie, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia. Niektóre z tych urzędów to nie tylko 

miejsce odbioru czy nadania przesyłek, ale są to punkty opłat, a urzędy spełniają wiele 

funkcji. Jeżeli miałby być urząd pocztowy tylko w Chojnie to listonosz z Chojny miałby nosić 

pocztę do Trzcińska-Zdrój to do ostatniej miejscowości dotarłby około 3 w nocy. Jest to duży 

problem. Stąd prośba do Zarządu Powiatu, Pana Starosty, aby wystąpić z pismem do Poczty 

Polskiej w imieniu Rady Powiatu, która jest zaniepokojeni sytuacją. Urzędy pocztowe są to 

najczęściej obiekty ładne pod względem architektonicznym, służące wiele lat temu właśnie 

celowi i źle stałoby się by znikły.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że taki problem poruszał również 

Radny Eugeniusz Stachera na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Biuro Obsługi Rady  

i Zarządu wystąpiło z zapytaniem, jak Poczta widzi swoje funkcjonowanie, czy wcześniej już 

znajdowała ajentów, w jakim zakresie przekazała działania. Po tej odpowiedzi będzie można 

starać się nadać sprawom dalszy bieg. Mam nadzieję, że burmistrzowie i rady miejskie 
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również ze swojej strony podejmą działania. Natomiast Starosta zdaje sobie sprawę, że to jest 

z jednej strony urząd cały czas państwowy natomiast działa komercyjnie. Jeżeli chodzi  

o Pocztę Polską ma ona konkurencję, niewątpliwie trudno jest się pogodzić z tak 

drastycznymi zmianami. Zarząd będzie w tej sprawie dalej działać i na bieżąco informować 

Radę. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że nie jest rzecznikiem Poczty, ale Poczta Polska nie może 

funkcjonować na „kredyt”, jej działania muszą się zwracać. Jeżeli zaistnieje potrzeba w tych 

miejscach to na pewno ktoś się znajdzie kto podejmie taką usługę. Wszelka działalność 

gospodarcza zarówno pocztowa, jak i każda inna musi się w jakiś sposób zwracać, przy czym 

Platforma powinna to wiedzieć najlepiej.  

 

Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że on ma przeciwne zdanie, bo ewentualnie 

miejscowość Gryfino nie musi się obawiać o urząd pocztowy, do tego ma większą ilość 

banków, w których może przeprowadzać wszelkie operacje finansowe. Na czym to ma 

polegać? Na tym, że w jakimś sklepiku czy kiosku Pani będzie przyjmowała opłaty, rachunki 

itd., a co z przyjmowaniem paczek, prenumeratą gazet? Wszyscy muszą zrozumieć sytuacją 

gospodarczą kraju, ale do czego dochodzi, że likwiduje się urzędy pocztowe, bo są 

nierentowne. W takiej Gminie jak Widuchowa urząd pocztowy, jest potrzebny, bo renciści 

odbierają swoje środki, nie wszyscy mają konta, Poczta założyła im konta pocztowe i co 

teraz? Budynek jest piękny. Nie można się godzić na likwidację i dotyczy to urzędów 

zarówno w Widuchowej, jak i na terenie całego Powiatu. Można by ograniczyć ilość 

pracowników w tych urzędach, ale niech by one pozostały. Drugie pytanie, jakie Radny zadał 

na Komisji to czy istnieje zamiar likwidacji posterunku w Widuchowej? Czy są to tylko 

plotki? 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie insp. Andrzej Stechnij odpowiedział, że jest to 

oczywistą plotką i absolutnie nie ma zamiaru likwidowania Posterunek Policji  

w Widuchowej. Jedynie rozważana jest ewentualnie możliwość tworzenia, w wyniku 

restrukturyzacji organizacyjnej struktury służb prewencyjnych, przekształcenia ze stanowisk 

kierowniczych na stanowiska wykonawcze. Jeden kierownik mógłby zarządzać małymi 

jednostkami na tej samej zasadzie jak dotychczas, część stanowisk byłoby dodatkowych 

wykonawczych w miejscu drugiego kierownika. To jest koncepcja brana pod uwagę  

i rozważana, co w rzeczywistości i ostateczności może mieć miejsce tylko i wyłącznie, jeśli 
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samorządy lokalne poprą taką koncepcję. Jest tendencja przekształcania na korzyść stanowisk 

wykonawczych, wszędzie tam, gdzie może to być zastosowane bez uszczerbku dla służby  

i zadań realizowanych przez Policję. Komendant zdementował raz jeszcze plotki na temat 

likwidacji posterunku Policji w Widuchowej.  

 

Radny Jan Gładkow dodał, że jest przeciwnikiem poczty państwowej także w Gryfinie,  

nie tylko likwidowaniem jej gdzieś poza Gryfinem. Po prostu firmy prywatne zapewniłyby 

usługi niezgorsze niż poczta państwowa. A obciążanie przesyłek blachami w celu 

dostosowania wagi listów do przepisów, to kolejny absurd.  

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że z przykrością wysłuchał słów Pana Radnego Gładkowa, 

który z pewnością będzie pierwszą osobą, która taką ajencję poprowadzi ze wspaniałymi 

zresztą wynikami i tego gratuluje od razu. Każdy Radny tutaj jest Radnym Powiatu, a nie 

Gryfina czy Chojny i należy wypowiadać się w sprawach Powiatu, jeżeli dotyczy to jego 

mieszkańców. Jeżeli jest taka szansa to należy podjąć próbę ratowania urzędów. Poczta  

w dalszym ciągu jest monopolistą, a w małych miejscowościach nie ma trzech, czterech, czy 

pięciu takich firm. I długo jeszcze tak zostanie, niestety tak to działa. Od początku dzisiejszej 

sesji prowadzone są debaty polityczne, a o swoich przekonaniach powinno się rozmawiać już 

poza tą salą.  

   

XVII.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych  

do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie i poinformowała Radnych, że znajdują się one  

do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

1. Odpowiedź Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon 

Dróg Wojewódzkich w Chojnie Nr RDW-2d/421/12/2010 z dnia 31.12.2010 r. na interpelację 

Nr 3/II/10 Radnego Arkadiusza Augustyniaka (wszyscy Radni otrzymali) - zał. nr 12  

do niniejszego protokołu. 

2. Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie  

Nr GDDKiA-O/Sz-Z-3.uj/4254/351/2010 z dnia 29.12.2010 r. na interpelację Nr 5/II/10 

Radnego Jana Podleśnego (wszyscy Radni otrzymali) - zał. nr 13 do niniejszego protokołu. 
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3. Zaproszenie do wzięcia udziału w dniu 13.03.2011 r. w IX Ogólnopolskim Halowym 

Turnieju Piłki Nożnej Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów o Puchar Wojewody 

Lubuskiego - zał. nr 14 do niniejszego protokołu. 

4. Pismo Radnego Piotra Bugajskiego skierowane do Poczty Polskiej Oddział Rejonowy  

w Szczecinie z dnia 29.12.2010 r. z zapytaniem czy zamierza się zlikwidować Urzędy 

Pocztowe w Trzcińsku-Zdroju, Baniach i Cedyni - zał. nr 15 do niniejszego protokołu. 

5. Artykuł prasowy z Kuriera z dnia 14.12.2010 r. pt. „Ranking powiatów” wg wartości 

projektów i dofinansowania z RPO (wszyscy Radni otrzymali) - zał. nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

Pisma, których nie było w wykazie pism przekazanym w materiałach sesyjnych Radnym: 

1. Odpowiedź Poczty Polskiej S.A. Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Szczecinie dla Pana 

Piotra Bugajskiego Nr CSP/ORJ/Sz-n/SZ/MP-42/11 z dnia 21 stycznia 2011 r. dot. placówek 

pocztowych w Trzcińsku Zdroju, Baniach i Cedyni - zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

2. Artykuł prasowy z Serwisu Samorządowego Nr 1/2011 pt. „Utrzymanie czystości  

i porządku w gminach. Obowiązki zarządcy drogi publicznej" - zał. nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

3. Stanowisko Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego  

w sprawie zmniejszenia środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - zał. nr 19 

do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz odczytała dyżury Radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie w lutym i marcu 2011 r., stanowiące załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

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

od godz. 15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego. Następnie Przewodniczący 

przypomniała o obowiązku złożenia w dwóch egzemplarzach oświadczenia majątkowego 

wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) za rok poprzedni i jego 

korektą według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 

2011 roku (zgodnie z art. 25c ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym). Przy czym  

30 kwietnia wypada w sobotę, więc osobiście można złożyć do dnia 29 kwietnia br. 
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XVIII.  Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 16.20 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknęła obrady IV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


