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 PROTOKÓŁ nr V/11 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 14 kwietnia 2011 r. 

 

V sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 14 kwietnia 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 uczestniczyło 18 radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

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

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

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, przedstawiciele Warsztatów Terapii 

Zajęciowej złożyli Radnym Rady Powiatu w Gryfinie życzenia, a następnie wręczyli 

własnoręcznie wykonane przez uczestników WTZ palemki świąteczne. 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz powitała zebranych gości, a wśród nich 

Burmistrza Mieszkowic Andrzeja Salwę, 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 i zapytała, czy są uwagi do porządku obrad. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu  

na podstawie § 18 ust 5 pkt. 2 Statutu Powiatu Gryfińskiego wnioskuje o zmianę w porządku 

obrad, polegającą na zdjęciu z porządku obrad pkt. XII - „Projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady 

Powiatu” (druku nr 8/V). W czasie pracy jednej z komisji stałej Rady Powiatu zwrócono 

uwagę na to, że stawki zwrotu kosztów podróży służbowej nie były aktualizowane. Ponadto 

są one niższe od stawek obowiązujących, podanych w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. W związku z powyższym ponownie 

zostanie przeanalizowana zaproponowana wysokość stawek zwrotu kosztów podróży. 

 

Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku o zmianę porządku 

obrad, który to został przyjęty większością głosów. (18 za; 0 wstrzymało się; 0 przeciw), 

porządek obrad wraz ze zmianą stanowi zał. nr 3. 

 

Na posiedzenie przybył Radny Rafał Mucha, więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych 

(18+1=19). 

 

Protokół nr IV/11 z dnia 03.02.2011 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymało się;  

0 przeciw).  

 

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym Zarząd 

obradował na 8 posiedzeniach. Sprawozdanie w formie pisemnej zostało radnym przedłożone. 

Starosta zwrócił uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem, którym to tematem  

od stycznia do dnia dzisiejszego zajmował się Zarząd Powiatu. Zarząd opiniował Plan 

Działania Systemu Ratownictwa Medycznego na terenie Powiatu Gryfińskiego. Plan 

obejmuje likwidację Centrum Powiadamiania w Gryfinie, z uwagi na to, że w wielu rejonach 

Powiatu nie ma dobrej łączności, jak również Powiat obejmuje swym zakresem duży obszar 

działania i niekoniecznie będą mogły być spełnione standardy, co do czasu dotarcia  

do potrzebującego, z uwagi na to, że dyspozytor może być gdzieś oddalony. Zarząd miał 

również na uwadze kwestię spraw pracowniczych, czyli w momencie, kiedy będzie 

dokonywana reorganizacja będą tym osobom zapewnione miejsca pracy. Opinia Zarządu jest 

negatywna i nie znaczy, że przez decydentów (wojewodę) będzie ona uwzględniona. Ponadto 

Zarząd opiniował również Projekt Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego w miastach 

Gryfino, do którego zostały złożone trzy uwagi. Zwrócono uwagę na to, aby była możliwość 

przepompowywania wody, kiedy na wałach będą zamknięte odpływy. Często jest tak,  

że niektóre koryta mają śruby i zamyka się je, jak również należy przewidzieć piętrzenie  

się wody poza wałem. Ponadto, aby prace, które będą związane z zabezpieczeniem 

umożliwiały jednostkom - przy odpowiednim zanurzeniu - wpływanie do przystani jachtowej. 

Ponadto Zarząd na jednym z posiedzeń zajmował się sprawą będącą przedmiotem obrad 
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dzisiejszej sesji, a mianowicie zajęciem stanowiska nad ewentualnymi zmianami  

dot. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie. Sanepid w tej formie,  

w której funkcjonuje przy tym zaangażowaniu i tym, co było robione przez lata, rozszerzał 

swoją działalność o akredytację. Z informacji p.o. Powiatowego Inspektora Sanitranego 

przekazywanej Zarządowi, brakuje jednej akredytacji, co do badania metali ciężkich. Starosta 

uważa, że należy zająć zdecydowane stanowisko. Odnosząc się do inwestycji Starosta 

poinformował, że została rozpoczęta inwestycja dot. poprawy warunków pracy  

dla pracowników Wydziału Komunikacja i Transportu, tj. rozpoczęły się prace przy  

ul. 11 Listopada 16 d, w pomieszczeniach po byłym banku wraz z zamontowaniem windy,  

w celu spełnienia wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Prace wykonuje Firma 

Handlowo Usługowa GEKO z Pyrzyc, wartość szacunkowa robót miała wynosić 

1 200 000,00 zł - po przetargu jest to kwota 850 000,00 zł. Starosta dodał, że mogą wyniknąć 

roboty dodatkowe, natomiast w tej chwili jest to kwota niższa od planowanej. Ponadto została 

uruchomiona procedura przetargowa dla inwestycji drogowej na odc. Banie-Baniewice  

i Widuchowa-Baniewice. Dnia 21 kwietnia br. będą składane oferty i nastąpi rozstrzygnięcie 

przetargu. Droga powinna być otwarta 10 lipca br. Po tej dacie będą wykonywane prace 

związane z położeniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Starosta poinformował, 

że uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Zatrudnienia, jako 

przedstawiciel Zarządu, na którym zostały przyjęte zasady, co do przyjmowania wniosków na 

różne formy aktywizacji zawodowej, czy przeciwdziałaniu bezrobociu. Przyjęcie w tym roku 

pewnych kryteriów jest konieczne i wymuszone tym, że w stosunku do poprzedniego roku 

środki finansowe są znacznie ograniczone. Podstawowym kryterium jest to, że w pierwszej 

kolejności z różnych form pomocy będą korzystały osoby, które dotychczas nie miały szansy 

korzystania z tychże form. Starosta, jako przedstawiciel Rady Powiatu uczestniczył  

w Walnym Zgromadzeniu Związków Powiatów Polskich w Warszawie. Nowym 

Przewodniczącym ZZP został Starosta Polkowicki, budżet na kolejny rok wynosi  

ok. 7 000 000,00 zł, z czego połowa stanowi projekty unijne. Niewątpliwie przykrym 

zdarzeniem było to, że Związek Celowy, czyli Zarząd Związku Celowego składał  

8 wniosków i zapytań do administracji rządowej. Otrzymał tylko dwie odpowiedzi. Starosta 

dodał, że jest to przykre, bowiem pokazuje, że nie zawsze, ale przy zrzeszaniu się większych 

organizacji, jest tutaj siła przebicia. Ponadto dwóch członków Zarządu Powiatu uczestniczyło 

w konferencji, poświęconej realizacji projektu Comenius Regio, związanej ze szkolnictwem  

i współpracą organów prowadzących szkoły, jak również stowarzyszeń. Jest to projekt 

realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. W ramach jednego  
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z posiedzeń, Zarząd spotkał się z władzami Powiatu Uckermark, na którym zostały 

nakreślone płaszczyzny współpracy, zarówno na ten rok jak i na kolejne trzy lata. Obecnie 

uzgadniane są płaszczyzny współpracy, czyli tematy proponowane do realizacji w krótszej  

i dłuższej perspektywie. Radni będą mogli zapoznać się z tą tematyką w kolejnych 

sprawozdaniach. W ostatnim czasie ważną sprawą był wysoki poziom wód i w związku z tym 

Wojewoda organizował w tej sprawie spotkanie ze Starostami, przedstawicielami spółek 

wodnych. Przede wszystkim spółki wodne realizują technicznie odwodnienia, dotyczy  

to melioracji. Stan techniczny melioracji w wyniku wieloletnich zaniedbań jest tragiczny. 

Dodał, że spodziewał się po tej konferencji, iż zostaną podjęte ustalenia, co do kompleksowej 

próby załatwienia tej sprawy. W ramach obowiązującego prawa, przede wszystkim należy  

to do spółek wodnych, czyli do podmiotów, które są dobrowolne, rolnicy w ramach tych 

spółek powinni się zrzeszać. Rząd wspomaga spółki wodne poprzez możliwość pozyskania 

dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Niestety aktywność nie jest za duża, zapewne 

wynika to z obowiązku płacenia składki członkowskiej w wysokości 12 zł za hektar.  

W momencie, kiedy na spotkaniach pojawia się temat dot. płacenia składek, to wszyscy  

się wycofują, a później niestety musi w to wkraczać administracja, bądź sądy, jeżeli ktoś 

kogoś zalewa i zaczynają się problemy. Dla Powiatu ten temat okazał się również ważny, 

ponieważ w tym roku było bardzo dużo zalań na drogach, które spowodowane były słabym 

spływem wód z pól. Niewątpliwe ten temat będzie przez nas drążony. 

                                                                                                                                                                              

III. Uroczyste wręczenie Certyfikatów Obiektu Przyjaznego Osobom 

Niepełnosprawnym i wyróżnień Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Alina 

Leończyk powiedziała, że cytat: „ Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona 

ujawnia, gdy człowiek umie służyć" (Kard. Stefan Wyszyński), 

Jak każdego roku w Powiecie Gryfińskim przyznawane są Certyfikaty Obiektu Przyjaznego 

Osobom Niepełnosprawnym.Zgłoszenia napływają ze środowiska osób niepełnosprawnych od 

organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców. Ten zaszczytny certyfikat otrzymują 

obiekty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych nieposiadające barier 

architektonicznych. Nominowani do tego wyróżnienia muszą też zapewniać swoim 

niepełnosprawnym klientom serdeczną i profesjonalna obsługę. Do opiniowania zgłoszonych 

nominacji Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołała 
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Kapitułę, która zakwalifikowała cztery obiekty do przyznania tego certyfikatu i przedstawiła 

Staroście Gryfińskiemu swoje propozycje i w efekcie na mocy Zarządzenia Starosty 

Gryfińskiego Nr 22/2011 z dnia 10.03.2011 r. Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom 

Niepełnosprawnym za rok 2009 przyznano: 

1. Zespołowi Szkół w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70, 

2. Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie,   

3. Aptece „Bławatek”w  Mieszkowicach”. 

Następnie Przewodnicząca Alina Leończyk poprosiła Starostę Gryfińskiego Pana Wojciecha 

Konarskiego i Przewodniczącego Rady Panią Gabrielę Kotowicz o wręczenie Certyfikatów 

następującym osobom: 

- Pani Małgorzacie Augustyniak – wicedyrektorowi Zespołu Szkół w Gryfnie, 

- Panu Piotrowi Podleśnemu – dyrektorowi Cechu Rzemiosł i przedsiębiorców, 

- Pani Natali Kloc – właścicielowi Apteki „Bławatek” z Mieszkowic.  

Przewodnicząca Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Alina Leończyk 

powiedziała, że cytat: „Dodatkowo Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych i Kapituła wystąpiła o nadanie wyróżnienia osobom, instytucjom, 

organizacjom pozarządowym, które wyróżniły się działaniami na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych. Są to działania w sferze socjalnej, kulturalnej, sportowej  

i rehabilitacyjnej. Te zaszczytne wyróżnienia za działalność w roku 2010 otrzymali: 

1. Stowarzyszenie „Bądź Bliżej Nas” w Cedyni – prezes Elżbieta Stankiewicz-Mieczkowska, 

2. Czesław Szóstakiewicz – kierownik Kopalni Kruszyw w Bielinku, 

3. Lions Club „Wodnik” Gryfino – prezes Eugeniusz Kaduk, 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie – w zastępstwie wyróżnienie odbierze Wacław Mazur, 

5. Jerzy Chrabecki - organizator imprez integracyjnych z Rynicy, 

6. Ksiądz Robert Gołębiowski - proboszcz parafii z Lubicza, 

7. Mariusz Krasowski – Prezes Zarządu Ke – Dolna Odra Sp. z.o.o. Nowe Czarnowo, 

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie – prezes Rafał Mucha, 

9. Tadeusz Fabisiak – prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Gryf” w Gryfinie, 

10. Grupa Fliegel Textilservice”. 

 

Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski wspólnie z Przewodniczącym Rady Panią Gabrielą 

Kotowicz wręczyli wyróżnienia za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. 
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Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Alina 

Leończyk na zakończenie podziękowała przedstawicielom samorządów za coraz częstsze 

inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji osób niepełnopsrawnych, a w szczególności  

za dostosowanie budynków, szkół, ośrodków zdrowia, urzędów dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Dodała, że z wielką radością będą takie inicjatywy dostrzegać  

i wyróżniać. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz odczytała pismo ks. Roberta Gołębiowskiego, 

cytat: „Z ogromnym wzruszeniem przyjąłem do wiadomości informację o przyznaniu  

mi wyróżnienia „Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym”. Pragnę z pokorą stwierdzić,  

że posługa pełniona wobec tych wspaniałych, niepowtarzalnych osób jest zawsze radosną 

służbą drugiemu człowiekowi. Wiele lat spędzonych pośród moich przyjaciół 

niepełnosprawnych ubogaciło moją osobowość i wrażliwość, dlatego to im należy  

się największy hołd za ich człowieczeństwo. Przyjmuję tę decyzję Rady Powiatu jako 

mobilizację do intensyfikacji dalszych poczynań na rzecz asystowania przy „sprawnych 

inaczej”. Jednak z góry pragnę przeprosić za niemożliwość uczestnictwa w tej podniosłej 

uroczystości gdyż od 13 do 15 kwietnia prowadzę rekolekcje wielkopostne w Choszcznie. Jeśli 

jest to możliwe bardzo chętnie mógłbym wziąć udział w kolejnej sesji Rady Powiatu by tam 

oddać należny szacunek osobom niepełnosprawnym. Bardzo serdecznie pozdrawiam 

wszystkich pracujących na rzecz samorządności powiatowej i życzę wszelkiej 

pomyślności”(pismo stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu).  

 

IV. Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie za wybitne wyniki  

w nauce w I semestrze roku szkolnego 2010/2011. 

 

Młodszy Referent Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata 

Krosnowska powiedziała, że cytat: „W ramach „Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” przyjętego w drodze 

uchwały w 2007 roku Rada Powiatu w Gryfinie na koniec każdego semestru przyznaje 

młodzieży stypendia za wybitne wyniki w nauce. Kryterium otrzymania stypendium jest 

uzyskanie średniej ocen, co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej 

dobrej oceny z zachowania. W I semestrze roku szkolnego 2010/2011 za ciężką, 

systematyczną pracę Rada Powiatu wyróżniła pięcioro uczniów:  
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Dawida Klimowicza – ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, który 

uzyskał średnią ocen 5,23 

Sebastiana Kowalewskiego – ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 

którego średnia ocen wyniosła 5,4 

Karolinę Dub – uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, która 

uzyskała średnią ocen 5,25 

Katarzynę Seredyńską – uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, która 

ukończyła I semestr ze średnią ocen 5,08 oraz  

Agnieszkę Mazurkiewicz – uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 

której średnia ocen wyniosła 5,13 

Stypendystów proszę o wystąpienie, a Panią Przewodniczącą o wręczenie listów 

gratulacyjnych”. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz odczytała list gratulacyjny, cytat: „W słynnych 

słowach Ignacego Balińskiego: „Chcesz być kimś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął  

w tłumie…” zawarta jest ponadczasowa myśl, bowiem tylko ludzie wykształceni 

i ciekawi otaczającego ich świata są bardziej samodzielni i dzięki praktycznemu 

wykorzystaniu wiedzy mogą w większym stopniu niż inni decydować o sposobie i jakości 

swojego życia. Z radością przyjmuję fakt, że Powiat Gryfiński może poszczycić się mądrą, 

uzdolnioną młodzieżą. Również Pan/Pani należy do grona osób, które wspaniale wykorzystują 

dane im talenty i potrafią skupić się na tym, co przydaje się człowiekowi przez całe życie – 

 na zdobywaniu wiedzy. Doceniając Pana/Pani pasję i wysiłek Rada Powiatu w Gryfinie  

przyznaje Stypendium za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2010/2011. 

W imieniu wszystkich radnych oraz własnym serdecznie gratuluję tego wyróżnienia, 

jednocześnie życząc wielu sukcesów w nauce, realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń,  

a także by Pana/Pani najważniejszym celem w życiu było z każdym dniem stawać się lepszym, 

mądrzejszym i dojrzalszym”. 

Następnie Przewodniczący Rady Pani Gabriela Kotowicz wręczyła Stypendia wszystkim 

wyróżnionym, obecnym na sesji. 

 

Młodszy Referent Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata 

Krosnowska złożyła serdecznie gratulacje uczniom, życząc dalszych sukcesów w nauce  

i wielu takich wyróżnień. 
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Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz poprosiła Pana Starostę o złożenie podziękowań 

młodemu, odważnemu człowiekowi, który uratował życie drugiej osobie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że starszy sierżant Łukasz Chojniak jest 

mieszkańcem Gryfina, ma 28 lat, służbę w Policji pełni od 2005 r. Ma żonę policjantkę oraz 

trójkę dzieci. Kontynuując poinformował, że osoba, która ma rodzinę, bez zastanowienia 

pomógła drugiemu człowiekowi, nie będąc na służbie. Starosta dodał, że Zarząd w imieniu 

Rady Powiatu uznał, iż powinno się wyróżnić Pana Łukasza za ten czyn. Następnie Starosta 

odczytał list gratulacyjny i życzenia, cytat: „Bohater to osoba, która odznaczyła  

się niezwykłymi czynami, męstwem i ofiarnością. Narażając własne życie i zdrowie  

bez wahania wskoczył Pan do wody ratując życie drugiego człowieka. Takie działania dają 

mieszkańcom powiatu poczucie bezpieczeństwa, a policjantom uznanie w oczach obywateli. 

Szanowny Panie Łukaszu proszę przyjąć od Rady Powiatu i Zarządu Powiatu gratulacje  

oraz nagrodę jako wyraz naszego podziwu i szacunku dla Pańskiej postawy. Życzymy Panu 

jeszcze wiele sukcesów w życiu zawodowym i pomyślności w życiu prywatnym”. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wraz z Przewodniczącym Rady Panią Gabrielą 

Kotowicz złożyli podziękowania Policjantowi. 

 

V. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie  

za 2010 r. (druk nr 2/V); 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij przedstawił informację  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy 

Powiatowej Policji w Gryfinie za 2010 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 5  

do niniejszego protokołu). 

 

Radny Jan Gładkow zapytał, jak Powiat Gryfiński przedstawia się na tle innych powiatów  

w województwie zachodniopomorskim.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział,  

że kierownikiem jednostki jest od maja ubiegłego roku. Dodał, że nie jest zwolennikiem 

porównywania się do innych jednostek. Każda jednostka ma inną specyfikę, charakterystykę 
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przestępczości. Może ewentualnie porównać dwa obszary, tj. ilość przestępstw stwierdzonych 

oraz wykrywalność ogólna przestępstw, która jest powyżej średniej wojewódzkiej.  

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria Komendant wyliczył, że Powiat Gryfiński znajduje  

się w pierwszej dziesiątce. Jeżeli w województwie zachodniopomorskim znajduje  

się 20 jednostek, to Powiat znajduje się w przedziale między 4 a 7 miejscem, w zależności  

od podanego analizie obszaru. Dodał, że jego zdaniem jest dobrze, ale to społeczeństwo oceni 

jak wygląda to z ich strony. Starano się pracować nad tym, aby skuteczność Policji była 

wysoka. Ponadto dodał, że w ubiegłym roku kilkaset policjantów zabezpieczało imprezy 

masowe, chociażby mecze gdzie w pewnych sytuacjach występują zagrożenia o charakterze 

podwyższonego ryzyka. Gryfińska policja zajmuje się również konwojami. Kontynuując 

poinformował, że musi poprawić warunki stanu technicznego policyjnej izby zatrzymań. 

Jeżeli te sprawy nie ruszą, chociaż ma przyrzeczenie, że tak się stanie, to najprawdopodobniej 

od stycznia trzeba będzie wywozić zatrzymane osoby do policyjnej izby do Szczecina,  

do czasu, kiedy nie zostaną tutaj spełnione wymogi. Bez wątpienia jest nadzieja  

na znalezienie środków finansowych na inwestycję i przeszkoda zostanie usunięta.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zapytał, czy Komenda przygotowuje się w jakiś 

sposób do EURO 2012, czy na razie nie ma żadnych wytycznych bądź działań w tej sprawie.. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że Komenda 

Wojewódzka Policji prowadzi szkolenia w tym zakresie, na zasadzie ćwiczeń, jeżeli chodzi  

o pododdziały zwarte, a także o możliwości przewidywania zagrożeń na trasie 

przemieszczania się kibiców. Policjanci z Powiatu Gryfińskiego nie są przewidziani  

do delegowania w teren, gdzie będą odbywać się w przyszłości te imprezy. Natomiast mają 

świadomość, że mogą zostać przesunięci czasowo lub doraźnie do uzupełnienia służby  

w Szczecinie w aglomeracji wielkomiejskiej na czas trwania EURO 2012. Jeżeli chodzi  

o tereny Powiatu Gryfińskiego rozpoczynają się wstępne zasady współpracy z policją 

niemiecką, takie spotkania są zaplanowane. Cykliczne odbywają się spotkania robocze 

komendantów powiatowych w tej sprawie i zespołów roboczych w zakresie komórek 

sztabowych, które na poziomie Komendy Wojewódzkiej są przygotowywani od strony 

dokumentacyjnej, praktycznej a także przewidywalnych zagrożeń. Z informacji pozyskanych 

od przełożonych policjanci z Powiatu Gryfińskiego będą głównie zabezpieczać ciągi 

komunikacyjne wspólnie z innymi służbami mundurowymi w czasie przemieszczania  
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się i powrotów na mecze do Polski, bo tu należy się spodziewać największego zagrożenia, 

jeżeli chodzi o przestępczość. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że jest przedstawicielem placówek oświatowych i chciałaby 

uzyskać informację na temat tego, jakie działania są wykonywane, jeżeli chodzi  

o propagowanie wiedzy o przestępczości wśród nieletnich. Dodała, że bardzo duże znaczenie 

ma pojawianie się osób umundurowanych w szkole, ma to duży wpływ na młodzież, 

natomiast nie jest tajemnicą, że przestępczość ta ma bardzo szeroki obszar, mowa nie tylko  

o narkotykach, dopalaczach, kradzieżach, ale również o przestępczości internetowej. Radna 

chciałaby się dowiedzieć, jakie działania prowadzi Policja w celu ukazywania młodym 

ludziom skutków wykraczania poza prawo w tak młodym wieku.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział,  

że w Komendzie Powiatowej Policji jest powołany dwuosobowy zespół funkcjonariuszy, 

który tylko tym się zajmuje. Do tego dochodzi trzeci policjant, który ich wspiera,  

a w sytuacjach awaryjnych, gdzie trzeba użyć większych sił, każdy dzielnicowy na polecenie 

jego bądź naczelnika jest zobowiązany stawić się bezzwłocznie do każdej szkoły  

na wezwanie. Dodał, że szkoły to jego „konik” w takim sensie, że wcześniej zajmował się 

problematyką nieletnich przez ok. 7 lat. Spotkania w szkołach odbywają się cyklicznie, nigdy 

nie będzie odmowy ze strony policji w przypadku, kiedy szkoła czuje potrzebę objęcia dzieci 

nauczaniem prewencyjnym lub profilaktycznym. Dzielnicowi pełniący służbę w swoich 

rejonach, mimo ogromnego zakresu działań muszą również przejść przez teren szkoły 

zlokalizowany w ich rejonie po to, aby porozmawiać z pedagogiem szkolnym, aby młodzież 

zobaczyła, że mundurowy interesuje się tą placówką. Dodał, że wyczula kierowników  

i naczelnika prewencji, że problem szkoły jest problemem istotnym. Ponadto policja 

współpracuje ze Strażą Miejską, która włączyła się w profilaktykę w szkołach. Ponadto 

zwrócono się do nauczycieli z prośbą o informowanie Policji, w przypadku sytuacji  

lub podejrzenia występowania narkotyków w obiektach szkolnych. Szkoły, w których takie 

zagrożenie istnieje poddawane są diagnozie i takie działania przynoszą skutek. 

 

VI. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie za 2010 r. (druk nr 3/V); 
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Jacek Rudziński 

przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie za 2010 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Radna Ewa Dudar złożyła serdecznie podziękowania Komendantowi Panu Jacku 

Rudzińskiemu za oddelegowanie pracowników, w celu przeprowadzenia szkoleń z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, o czym nie było mowy w przygotowanych materiałach. Dodała, 

że jest przedstawicielem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, gdzie Pani Dyrektor 

umożliwiła udział w takim szkoleniu. Dodała, że prowadzone są rozmowy  

o sprawach wielkich, o Szpitalu i innych rzeczach, natomiast zapomina się o tym,  

że te pierwsze momenty decydują o życiu człowieka. Ponadto dodała, że ma wiedzę o tym,  

że takie szkolenie odbyło się także w innych instytucjach.  

Odnosząc się do sprawozdania dot. propagowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

dowiedziała się, że wiele dzieje się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, natomiast 

bardzo mało zostało powiedziane, jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat. W związku z powyższym zapytała o działania 

prowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Jacek Rudziński 

odnosząc się do pierwszej części dot. szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy  

oraz ratownictwa przedmedycznego odpowiedział, że tematycznie nie zostało  

to uwzględnione w sprawozdaniu, ale mowa była o tematyce sezonowej, do czego  

te zagadnienia się zalicza. Dodał, że nie zauważa, aby działania Straży Pożarnej nie były 

prowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych Są one prowadzone z tym, że w dużej mierze 

jest im trudno inicjować pewne działania, spotkania. Dodał, że są na to zawsze otwarci, 

padają propozycje, sugestie, ale nie w sposób nachalny. Zdaje sobie sprawę, że każdy 

realizuje jakiś program i w ramach możliwości udostępnia ten czas. Wizyty w Straży Pożarnej 

odbywają się nie tylko na zasadzie obejrzenia jednostki od środka, ale także na zasadzie 

szkolenia, zarówno zachowań podczas zgłoszenia ewentualnych zdarzeń, jak również szkoleń 

z zakresu prewencyjnych. Poinformował, że odbywa się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Pożarniczej, w którym udział biorą wszystkie grupy wiekowe i jak się okazuje poziom wiedzy 

jest na tyle wysoki, że trzeba tą poprzeczkę podnosić, aby młodzież w większym jeszcze 

stopniu poszerzała horyzonty w zakresie bezpieczeństwa.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poprosił Komendanta o przybliżenie sprawy  

dot. tego, na jakim etapie jest projekt realizowany przez Komendę w ramach Programu 

INTERREG IV A.  

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Jacek Rudziński 

odpowiedział, że przy pomocy Powiatu Gryfińskiego udało się na tyle właściwie złożyć 

wniosek, wyartykułować potrzeby i efekty, które realizacja tego projektu przyniesie,  

że uzyskał on pozytywną opinię i w tym roku zostanie rozpoczęta realizacja. Do tej pory 

odbyło się jedno szkolenie dot. kwestii formalnych – przygotowywania dokumentacji  

i rozliczeń, w którym uczestniczyli pracownicy. W przyszłym tygodniu planowane  

jest kolejne szkolenie. W projekcie na ten rok został zapisany zakup łodzi, w latach kolejnych 

natomiast sprzęt z zakresu usuwania substancji ropnych z dużych powierzchni na rzece 

Odrze. Jest to efekt kilku lat pracy, ponieważ w 2006 r. wspólnie z Powiatem Uckermark 

zostały zrealizowane dość duże manewry, gdzie został wykazany deficyt sprzętowy.  

Żeby zamiar praktyczny został osiągnięty trzeba było przemieszać sprzęt i jednostki odległe,  

nawet z Kołobrzegu, z Bornego Sulinowa. Później rozpoczął się cały szereg spotkań  

dot. wspólnego projektu. Pierwotnie miało to wyglądać inaczej, przy udziale samorządów 

terytorialnych. Troszkę to różnymi drogami krążyło. Dodał, że cieszy się, że partnerem  

dla Powiatu Uckermark i Powiatu Barnim jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie. Z tego, co mu wiadomo to w Polsce były znikome ilości partnerstwa na 

poziomie powiatów. W większości wspólne projekty realizowane są przez Komendy 

Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Dodał, że nie słyszał, aby w województwie 

zachodniopomorskim ktoś realizował projekt partnerski. Z naszej strony przewiduje  

się zakupienie sprzętu na kwotę ok. 2 000 000,00 zł. Dodał, że ma już gwarancję 

finansowania od Ministra Finansów, więc żadne środki nie będą wydatkowane z planowanego 

budżetu jednostki. Projekt jest na 85 % dofinansowany. W 2013 r., kiedy będą realizowane 

manewry podsumowujące, wykazujące walory tego sprzętu i każdy z Radnych będzie mógł 

się z nim zapoznać.  

 

Radny Robert Pankratow zapytał o łódź, jaką nabędzie Straż. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Jacek Rudziński 

odpowiedział, że do tej pory nie było potrzeby realizowania działań ewakuacyjnych  

na wodzie. Chodzi o łódź manewrową o dużej mocy, która będzie mogła w odpowiednim 
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miejscu rozstawić zapory. Trzeba wybrać naturalne miejsca, aby zebrać zanieczyszczenia. 

Komendant dodał, że będzie to duża łódź ewakuacyjna, z tym, że nie będzie spełniała 

warunków przy niskim stanie wody. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Rafał Mucha, więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych  

(19-1=18). 

 

VII. Sprawozdanie za 2010 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych  

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Gryfiński (druk nr 4/V); 

 

- brak pytań; 

 

Komisje stałe Rady Powiatu w Gryfinie zapoznały się ze sprawozdaniem za 2010 r.  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych na swoich posiedzeniach. 

 

VIII. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak; 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2010 r. 

(druk nr 5/V); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr V/32/2011 została podjęta jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań  
i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. 
(druk nr 6/V); 
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Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr V/33/2011 została podjęta jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/V); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr V/34/2011 została podjęta większością głosów (17 za; 1 wstrzymujący się; 0 przeciw). 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfnie w sprawie ustalenia stawek zwrotu 

kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu (druk nr 8/V); 

 

 - projekt uchwały zdjęty z porządku obrad; 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych  

na obszarze Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/V); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr V/35/2011 została podjęta większością głosów (17 za; 1 wstrzymujący się; 0 przeciw). 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 

2010 (druk nr 10/V); 
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Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr V/36/2011 została podjęta jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

(druk nr 11/V); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję. 

 

Radna Ewa Dudar zapytała, czy w związku ze zmianami organizacyjnymi zwiększy  

się ilość etatów w urzędzie, a co z tym się również wiąże, czy plan wydatków płacowych  

nie ulegnie zmianie. W schemacie struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie został wyodrębniony Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i wynika,  

że jest to osobny etat. Natomiast na wczorajszym posiedzeniu Komisji Pani Sekretarz 

poinformowała, że przejmuje tą funkcję. Ze schematu wynika, że jest to stanowiska, 

natomiast jest wiedza, że czynności z tym związane wykonuje Pani Sekretarz. Dodała,  

że ma informację na temat nowego wydziału – Biuro Obsługi Archiwum Zakładowego  

i w schemacie pojawia się kierownik i pracownicy. W związku z powyższym zapytała  

czy nie można tego rozwiązać w postaci np. samodzielnego stanowiska ds. archiwum, taka 

możliwość raczej istnieje. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że podobnie jak odpowiadał  

na komisjach, dwie zmiany wprowadzone do Regulaminu Organizacyjnego nie wiążą  

się ze zwiększeniem zatrudnienia. Starosta potwierdził, że funkcja Pełnomocnika  

ds. Zarządzania Jakością przypisana jest, jako dodatkowy obowiązek dla Pani Sekretarz. Musi 

istnieć, jako wyodrębnione stanowisko. Wiadomym jest, że w wielu zakładach pracy ilość 

etatów nie zawsze odpowiada stanowi zatrudnienia. Dana osoba może pełnić kilka 

obowiązków jednocześnie. W tym wypadku jest jedna osoba, która wypełnia dwa, czy trzy 

zadania. Zaproponowany schemat organizacyjny m.in. wynika z przyjmowanego Certyfikatu 

Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009. Podobna sytuacja  

ma miejsce w przypadku Archiwum Zakładowego, które zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

jest komórką organizacyjną lub samodzielnym stanowiskiem pracy. W przypadku Starostwa 
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Powiatowego w Gryfinie jest to wyodrębnione jako komórka organizacyjna, z uwagi  

na to, że Starostwo jest dużą jednostką. Na dzień dzisiejszy jest jedna osoba, która zajmuje  

się ogólnie archiwum zakładowym oraz również osoba, która zajmuje się osobno archiwum  

w Wydziale Architektury i Budownictwa. W związku z powyższym przyjęte zostało,  

że nie będzie to samodzielne stanowisko pracy tylko odrębna komórka wyodrębniona  

w rezultacie z Wydziału Organizacji i Informacji. Starosta potwierdza, że w tym roku 

budżetowym jak i kolejnym wprowadzenie tych dwóch komórek wymienionych przez Panią 

Radną nie będzie związane z zatrudnieniem. Jest określony limit wynagrodzeń i w ramach 

tego się poruszamy. Pod koniec września Zarząd stara się zaplanować środki w budżecie,  

o ile są takie przesłanki to zwiększyć wynagrodzenia pracowników. Oczywiście wszyscy 

pracownicy będą objęci, jak co roku regulacją wynagrodzeń. 

 

Wniosek Nr BRZ.0003.9.2011 Radnego Jana Gładkowa 

Prośba o nie odczytywanie przez Przewodniczącego Rady całej treści projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej sprawie.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

Radna Ewa Dudar zapytała o koszt audytu, jaki miałby zostać przeprowadzony za rok  

w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w związku z utrzymaniem Certyfikatu Systemu 

Zarządzania Jakością. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z tym, że posiedzenie 

trwało wczoraj długo, a w dniu dzisiejszym o godz. 8.00 odbyło się posiedzenie Zarządu 

Powiatu, a następnie przygotowywał się do dzisiejszej sesji, nie uzyskał takiej informacji,  

jak również nie zlecił żadnemu pracownikowi uzyskania informacji, co do aktualizacji 

Certyfikatu. Jeżeli ktoś ma nadany znak jakości, to nie chodzi o to, aby sam sobie 

potwierdzał, tylko musi być to zgodnie z przepisami i potwierdza to auditor. Dodał,  

że jest to kolejny rok budżetowy i nie są to duże pieniądze. W przypadku gdyby były to duże 

środki finansowe to albo Zarząd Powiatu tego nie zarekomenduje albo podczas uchwalania 

budżetu zostanie to przez Radę odrzucone. Dodał, że ważne jest przystąpienie do tej 

procedury i przejście przez nią, ponieważ bez względu czy certyfikat zostanie odnowiony,  

to procedury będą obowiązywać, bo przez ten czas wejdą urzędnikom w nawyk. Dodał,  

że nie jest w stanie obecnie odpowiedzieć, czy to będzie koszt 10 000,00 zł, 12 000,00 zł.  
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Następnie Przewodniczący odczytała tytuł, podstawę prawną, fragment § 1 oraz § 2 i § 3 

projektu uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr V/37/2011 

została podjęta większością głosów (13 za; 5 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/V); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr V/38/2011 została podjęta jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 13/V); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że jak wynika ze stanowisk poszczególnych komisji Radni  

są „za” podwyższeniem kapitału założycielskiego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  

Sp. z o.o. Znana jest już sytuacja Szpitala, została ona szczegółowo omówiona. Jako Radni 

jesteśmy odpowiedzialni za sytuację Szpitala i bacznie przyglądamy się sytuacji. Natomiast 

zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu z działalności Szpitala nie było zbyt wielu informacji  

na temat pozyskiwaniu funduszy poza zwiększeniami kapitału zakładowego i chciała również 

zwrócić uwagę, że Radni czekają na działania Pana Prezesa.  

 

 Następnie Przewodniczący odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku 

głosowania Uchwała nr V/39/2011 została podjęta jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymujących 

się; 0 przeciw). 

 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2011 rok (druk nr 14/V); 
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Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję. 

 

Wniosek Nr BRZ.0003.10.2011 Radnego Jerzego Zgody 

Prośba o nie odczytywanie przez Przewodniczącego Rady całej treści projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej sprawie, jedynie głównych kwot dot. zwiększenia 

dochodów i wydatków budżetu powiatu, jak również ich zmniejszeń. Powyższy projekt 

uchwały omawiany był w całości przez Panią Skarbnik na posiedzeniach komisji stałych. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

Następnie Przewodnicząca odczytała wskazane fragmenty projektu uchwały i zarządziła 

głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr V/40/2011 została podjęta jednogłośnie  

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

 

XIX. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2010 rok 

(druk nr 15/V); 

 

Komisje stałe Rady Powiatu w Gryfinie zapoznały się ze sprawozdaniem z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2010 r. na swoich posiedzeniach. 

 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie (druk 

nr 16/V);. 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr V/41/2011 została podjęta jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XXI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak; 

  

XXII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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Wniosek Nr BRZ.0003.8.2011 Radego Jerzego Zgody  

Odnosząc się do zapisów ze sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie z: 

 posiedzenia w dniu 24 lutego 2011 r. 

„Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług Leśnych, Drogowych  

i Melioracyjnych z Chojny wykonania wycinki 51 drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych na terenie Gminy Gryfino i Widuchowa, zgodnie z wydanymi decyzjami,  

za kwotę 28 080,00 zł brutto”; 

 posiedzenia w dniu 17 marca 2011 r.  

„Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd jednogłośnie zatwierdził 

protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zapytania o cenę na wykonanie wycinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg 

powiatowych w obrębie gmin: Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój 

wybierając ofertę firmy Zakład Usług Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych  

z Chojny za kwotę 38 966,40 zł brutto i podpisał umowę w tym zakresie”,  

zapytał, dlaczego w pierwszym przypadku nie zastosowano przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - np. zapytania o cenę, tylko  

z wolnej ręki zlecono firmie Zakład Usług Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych  

z Chojny wykonanie wycinki 51 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych  

na terenie Gminy Gryfino i Widuchowa. 

 

Ponadto Radny Jerzy Zgoda powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 

Powiatu w Gryfinie były prowadzone rozmowy na temat stanu i perspektyw Szpitala  

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie 

firmie „Accord’Next” Sp. z o.o. z Wrocławia wykonania analizy ekonomiczno-finansowej 

Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie za kwotę 25 830,00 zł brutto. Jednocześnie  

w razie konieczności, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie w późniejszym 

terminie aktualizacji w/w analizy za kwotę 7 380,00 zł brutto. Odnosząc się do powyższego 

zapytał, czy jest to omówienie wyniku finansowego Spółki za 2010 r., czyli ocena bilansu, 

bądź jest to inna analiza ekonomiczno-finansowa, jaki jest cel tego zlecenia. Na wspólnym 

posiedzeniu była prowadzona dyskusja o tym, że nie warto wykonywać tego typu analiz,  

że szkoda na ten cel środków finansowych, a tu Zarząd je zleca.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do wniosku powiedział,  

że co do szczegółów musi to sprawdzić. Dodał, że podejrzewa, iż jest to zapis, akurat ten 

pierwszy, który sugerowałby, że nie było zapytań. Ponadto dodał, że szczegółowe dokumenty 

będące załącznikami do podejmowanych decyzji zostaną Radnemu przesłane zgodnie  

z obowiązującym terminem. Zazwyczaj jest tak, że Wydział Zarządzania Drogami występuje 

z zapytaniami do kilku podmiotów. Może jest to tylko zapis z protokołu, który może być 

mylący. Odnosząc się do drugiego zapytania Starosta poinformował, że w/w analiza 

ekonomiczno-finansnowa dot. realizacji uchwały Rady Powiatu w zakresie zbywania 

udziałów, jakie Powiat posiada w Spółce. Żeby to zrobić zgodnie z przepisami trzeba wycenić 

udziały, a żeby z kolei wycenić udziały to zgodnie z ustawą opracowuje się analizy 

ekonomiczne. Przedmiotem tejże analizy są również perspektywy rozwojowe tejże Spółki, 

które wpływają na udziały. Jeżeli chodzi o kwotę 7 380,00 zł brutto wynikającą  

z aktualizacji w/w analizy Starosta poinformował, że na ten moment robiona jest analiza, 

która konkretnie tyle kosztuje. Zgodnie z ustawą mówi się, jak się ogłasza, jak zbywa  

się ewentualnie udziały. Może się zdarzyć, że nie będzie oferentów, czyli nie zostaną zbyte 

udziały, a jest wykonana poważna praca. Mija rok, dwa lata, w związku  

z tym w Spółce w tym czasie może się coś zmienić. Dodał, że dokonał tej analizy, na chwilę 

obecną nie wymieni szczegółowo tego, co powinna zawierać analiza, ale można to powielić, 

gdyż wynika to z przepisów ogólnych. Elementy składające się analizę wynikają z ustawy.  

W kwocie do 7 000.00 zł jest możliwość dwukrotnego dokonania aktualizacji. Można z tego 

skorzystać bądź nie. Z tego korzysta się wtedy, kiedy faktycznie w Spółce zaistniałyby 

zmiany, że organ wie, iż udziały wyceniane rok temu, faktycznie są inne. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że zwyczajowo najpierw jest dyskusja nad treścią projektu 

uchwały, a następnie się ją odczytuje. Dodał, że ze względu na publiczność lepiej byłoby 

gdyby najpierw została odczytywana treść, wtedy publiczność wiedziałaby, nad czym  

się dyskutuje. W związku z powyższym zapytał czy jest to możliwe, czy może jest jakaś 

odgórna procedura. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz odpowiedziała, że jeżeli nie zostało to nigdzie 

sformalizowane to postaramy się to zmienić.  

 

Radny Jerzy Zgoda zwrócił się prośbą o zmianę sposobu ustawienia stołu, ze względu  

na to, że Radni siedzą tyłem do publiczności. 
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Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz odpowiedziała, że uwaga została przekazana  

i z informacji uzyskanej od Pani Sekretarz wynika, że jest to niemożliwe. Dodała, że spróbuje 

się ponownie, jeżeli nie uda się, to układ stołów pozostanie niezmieniony.  

 

Wniosek Nr BRZ.0003.7.2011 Radnej Ewy Dudar  

 czy Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r., podczas powoływania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Rady 

Powiatu Gryfińskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki  

w nauce w I semestrze roku szkolnego 2010/2011, miał wiedzę na temat chęci pracy 

Radnej w/w komisji?; 

 dlaczego w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 marca 2011 r.  

nie ma zapisu dot. zgłoszenia i przegłosowania kandydatury Radnej do składu  

w/w komisji?; 

 odnosząc się do § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego (stanowiącego załącznik  

do uchwały Nr VIII/97/2007 z dnia 31 maja 2007 r.), zapytała dlaczego spośród  

21 radnych na przedstawicieli Rady Powiatu w Gryfnie do składu komisji stypendialnej 

zostali wybrani Radny Jan Gładkow oraz Radny Jan Podleśny, będący jednocześnie 

członkami Zarządu Powiatu. Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 w/w programu, komisja 

stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów  

oraz kwoty przyznanych stypendiów i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd Powiat miał wiedzę,  

że Pani Radna wyraziła taki akces, jednak postanowił tak, jak w uchwale Zarządu. Dodał,  

że odpowiedź na powyższe zostanie udzielona na piśmie  

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że zgłaszał na Zarządzie kandydaturę Radnej Ewy Dudar.  

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że czekała na protokół i nie ma tam wzmianki o tym,  

więc pozwoliła zadać pytanie. Następnie poinformowała, że jako Radna Powiatu 

Gryfińskiego została oddelegowana na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pomerania, które odbyło się 30 kwietnia na Zamku Książąt Pomorskich. 

Przedmiotem zebrania było ukonstytuowanie się nowego Zarządu i wyborem Prezesa. Pan 
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Maciej Szabałkin Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino został wybrany do Zarządu 

przez 113 delegatów. Jeżeli chodzi o plan działania i zdobywania funduszy unijnych  

w zakresie SGPEP, to Radna służy chętnie pomocą, jeżeli ktoś miałby chęć pisania takiego 

projektu. Dodała, że jest dużo wniosków, są one rozpatrzone, natomiast w tej chwili nie ma 

przydzielonych transz. Nie jest to przeciw wagą do tego, aby nie składać wniosków.  

Do 2013 r fundusze będą w transzach przydzielane. Radna służy wiedzą i pomocą  

w sprawach dot. Stowarzyszenia.  

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz podziękowała za przedstawienie informacji 

Radnej. Następnie odczytała dyżury Radnych Rady Powiatu w Gryfinie w kwietniu i maju 

2011 r., stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Radni przyjmują interesantów  

w sprawie skarg, wniosków i petycji na terenie Powiatu Gryfińskiego. Ponadto 

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). 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. Zestawienie zbiorcze budżetów Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych  

w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010-2011 – zał. nr 9 do niniejszego 

protokołu; 

2. Uchwała Nr XXVIII/110/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dn. 21 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. – 

zał. nr 10 do niniejszego protokołu; 

3. Uchwała Nr XXVIII/111/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dn. 21 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii  

o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego – zał. 

 nr 11 do niniejszego protokołu; 

4. Odpowiedź Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia Nr WSOZ/VII-073-17-bg/11 z dnia 08 marca 2011 r. 
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na pismo Starosty Gryfińskiego dot. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie 

Powiatu Gryfińskiego– zał. nr 12 do niniejszego protokołu; 

5. Protokoły przyjęcia wniosków złożonych na ręce Radnego Eugeniusza Stachery przez 

mieszkańców Gminy Widuchowa wraz z odpowiedziami udzielonymi przez 

Naczelników– zał. nr 13 do niniejszego protokołu; 

6. Wniosek Radnego Eugeniusza Stachery z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wykonania 

prac porządkowych w pasie drogowym i na chodnikach przy ulicy Nadodrzańskiej  

w Widuchowej i przeprowadzenia wizji lokalnej na drodze powiatowej łączącej  

ul. Nadodrzańską z Marwicami– zał. nr 14 do niniejszego protokołu; 

7. Odpowiedź Poczty Polskiej S.A. Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Szczecinie  

Nr CP ORJ Sz-n/DK/BP-071/2011 z dnia 23 marca 2011 r. na pismo Starosty 

Gryfińskiego dot. zasadności przekształceń placówek własnych w agencje pocztowe  

i związanej z tym procesem restrukturyzacji zatrudnienia– zał. nr 15 do niniejszego 

protokołu; 

8. Odpowiedź Poczty Polskiej S.A. Centrum Poczty Centrala Nr CP/SZ1-247/2011  

z dnia 25 marca 2011 r. na pismo Starosty Gryfińskiego dot. funkcjonowania 

placówek pocztowych na terenie Gmin Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa i Banie–  

zał. nr 16 do niniejszego protokołu; 

9. Prośba Proboszcza Ks. T. Marszelewskiego z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha 

Świętego w Moryniu, o dofinansowanie w wysokości 100 000 zł prac obejmujących 

wymianę pokrycia dachowego, elementów więźby dachowej, zabezpieczenia 

fundamentów i posadzki kościoła– zał. nr 17 do niniejszego protokołu; 

10. Artykuł prasowy z Ekspresu Gryfińskiego pt.„Co słychać w gryfińskim szpitalu?”, 

rozmowa z Dyrektorem Jerzym Piwowarczykiem– zał. nr 18 do niniejszego 

protokołu; 

11. Notatka ze spotkania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim  

w dniu 30 marca 2011 r. zawierająca analizę poziomu wód/stanów ostrzegawczych  

i alarmowych na wodowskazach rzeki Odry– zał. nr 19 do niniejszego protokołu; 
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XXIII. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 16.55 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Pani Gabriela Kotowicz wobec 

wyczerpania porządku obrad, życząc wszystkim zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych 

spędzonych w rodzinnej atmosferze, zamknęła obrady V sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Przewodniczący Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


