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 PROTOKÓŁ nr VII/11 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 25 sierpnia 2011 r. 

 

VII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 25 sierpnia 2011 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

 

Przed otwarciem obrad sesji Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Pani Gabriela 

Kotowicz udzieliła głosu Proboszczowi parafii w Siekierkach ks. Bogdanowi Przybyszowi, 

który w imieniu Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamińskiego Andrzeja Dzięgi zaprosił 

na Archidiecezjalną Pielgrzymkę Samorządowców do Siekierek do Sanktuarium Matki Bożej, 

Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach, która odbędzie się 15 września 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że zaproszenie Arcybiskupa 

Metropolity Szczecińsko-Kamińskiego Andrzeja Dzięki zgaduje się w materiałach sesyjnych. 

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzyła posiedzenie i stwierdziła, że zgodnie z listą 

obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 19 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 Gabriela Kotowicz powitała zebranych gości, a wśród nich  

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija, Zastępcę Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie st. kpt. Andrzeja Prokopskiego, 

kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, przedstawicieli prasy, zaproszonych gości, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, 

Zarząd Powiatu i Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.  
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Radni Rady Powiatu w Gryfinie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Pana Zbigniewa 

Kruczkowskiego. -  długoletniego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie. 

 

Kontynuując na protokolantów powołała Magdalenę Romankiewicz i Dominikę Konopnicką. 

Następnie przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag (porządek obrad 

stanowi zał. nr 3). 

 

Protokół nr VI/11 z dnia 09.06.2011 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 wyczerpujące sprawozdanie z prac 

Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym zostało przedłożone radnym w materiałach.  

W razie ewentualnych pytań udzieli dodatkowo odpowiedzi.  

                                                                                                                                                                               

III. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2010 

rok (druk nr 2/VII); 

 

Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Beata Frąckiewicz  

w zastępstwie za Dyrektor Bogusławę Florek przedstawiła sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2010 r.  

 

Radny Sławomir Terebecki zapytał, w jaki sposób wykształcenie średniego jest 

klasyfikowane przez urząd pracy. Z przedstawionych materiałów wynikało, że 64,79% 

stanowią osoby bezrobotne bez wykształcenia średniego.  

 

Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Beata Frąckiewicz  

odpowiedziała, że jest to 3761 bezrobotnych, w tym z wykształceniem zawodowym – 1767 

osób oraz gimnazjalnym i poniżej – 1994 osoby. Dodała, że do osób z wykształceniem 

średnim zalicza się zarówno osoby, które ukończyły szkołę średnią z maturą bądź bez niej. 

 

Radny Sławomir Terebecki zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej 

na zapytanie, ile osób z wykształceniem wyższym w 2010 r. zarejestrowało się  
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w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie, czy były to osoby długotrwale czy krótkotrwale 

bezrobotne. 

 

Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Beata Frąckiewicz 

odpowiedziała, że informacja zostanie przygotowana. Dodała, że takie osoby znajdują 

szybciej pracę od tych nieposiadających żadnych kwalifikacji, bez doświadczenia 

zawodowego. Jednak zdarzają się osoby, które znajdują się w rejestrach i czynione są 

starania, aby takie osoby ją podjęli.  

 

IV. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2011/2012 placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego. 

 

Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2011/2012 placówek oświatowych z terenu 

Powiatu Gryfińskiego stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

przedstawiła informację o przygotowaniu do roku szkolnego 2011/2012 placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 6  

do niniejszego protokołu). 

. 

V. Wnioski i interpelacje radnych. 

  

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że na jej ręce wpłynęły trzy 

wnioski, tj.: 

1. Wniosek Nr BRZ.0012.1.7.2011 Komisji Budżetu i Gospodarki z dnia 18 lipca 

2011 r.  

Komisja zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zwołania spotkania Radnych 

Rady Powiatu w Gryfinie ze środowiskiem lekarskim i Zarządem Spółki Szpital 

Powiatowy w Gryfinie oraz Zarządem Powiatu w Gryfinie w kontekście postępującego 

procesu zbywania udziałów Spółki.  

2. Wniosek Nr BRZ.0012.2.8.2011 Radnej Ewy Dudar z Komisji Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej z dnia 24 sierpnia 2011 r.  
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Radna Ewa Dudar zwraca się z prośbą o zwołanie wspólnego spotkania Komisji 

Stałych Rady Powiatu w Gryfinie, w celu omówienia Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego. 

3. Wniosek Nr BRZ.0012.2.8.2011 Radnej Ewy Dudar z Komisji Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej z dnia 24 sierpnia 2011 r. 

Klub Radnych Powiatu Gryfińskiego Platformy Obywatelskiej RP zwraca się z prośbą 

o dokonanie zamiany w składzie osobowym Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej i Komisji Rewizyjnej, członków Radnej 

Ewy Dudar (do Komisji Rewizyjnej) oraz Radnego Labiba Zaira (do Komisji Ochrony 

Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej). 

Odnosząc się do pierwszego wniosku powiedziała, że jest po rozmowie z Przewodniczącymi 

Komisji Stałych Rady Powiatu w Gryfinie i został ustalony termin wspólnego posiedzenia na 

dzień 13 września 2011 r. na godz. 15.00. Obecnie ustalany jest zakres posiedzenia jak 

również moderatora. W najbliższym czasie Radni otrzymają informacje, co do porządku 

obrad. Jeżeli chodzi o drugi wniosek to przedyskutuje go z Przewodniczącymi Komisji 

Stałych w celu wyznaczenia terminu spotkania. Odnosząc się do trzeciego wniosku 

poinformowała, że wniosek zostanie przekazany do Zarządu Powiatu w celu przygotowania 

projektu uchwały i wiążące decyzje będą podejmowane na kolejnej sesji. 

 

- nie zgłoszono wniosków i interpelacji; 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zgłoszenia kandydata  

na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry  

i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015 (druk nr 3/VII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu rekomenduje Pana 

Jana Gładkowa na kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz zapytała Radnego Jana Gładkowa, czy wyraża 

zgodę. 

 

Radny Jan Gładkow odpowiedział, że wyraża zgodę. 
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Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr VII/56/2011 została podjęta większością głosów (17za; 2 wstrzymujące się; 0 przeciw). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela 

Rady Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie (druk nr 4/VII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu rekomenduje Pana 

Jana Podleśnego na przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. Dodał,  

że Radny, co prawda nie jest obecny na posiedzeniu z racji wykonywanych obowiązków 

społecznych, ale wyraził zgodę. Radny Jan Podleśny działa w Caritasie, na rzecz osób 

niepełnosprawnych, jest m.in. organizatorem olimpiad. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz zapytała, czy są inne kandydatury. 

 

Radny Jerzy Zgoda zgłosił kandydaturę Radnej Ewy Dudar na przedstawiciela Rady 

Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Gryfinie. Jest osobą znaną w społeczności lokalnej, spotyka się  

i rozwiązuje problemy szczególnie młodzieży, młodzieży która ma problemy ze zdrowiem, 

również z osobami niepełnosprawnymi. Uważamy, że będzie dobrym kandydatem do Rady  

i  filarem do podejmowania dobrych decyzji w tej Radzie. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz zapytała Radną Ewę Dudar, czy wyraża zgodę. 

 

Radna Ewa Dudar odpowiedziała, że wyraża zgodę. 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4). 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz poprosiła o przegłosowanie złożonych 

wniosków:  
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- wniosek Nr BRZ.0003.14.2011 Starosty Gryfińskiego rekomendujący na przedstawiciela 

Rady Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie, Radnego Jana Podleśnego. 

 

Wniosek został przyjęty większością głosów (11 za; 8 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

- wniosek Nr BRZ.0003.15.2011 Radnego Jerzego Zgody rekomendujący na przedstawiciela 

Rady Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie, Radną Ewę Dudar. 

 

Wniosek został przyjęty większością głosów (6 za; 13 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

W wyniku głosowania przedstawicielem Rady Powiatu Gryfińskiego-kandydatem na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie został Radny 

Jan Podleśny. 

 

Przewodniczący umożliwiła dyskusję, następnie odczytała projekt uchwały i zarządziła 

głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr VII/57/2011 została podjęta większością 

głosów (13 za; 6 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2011-2015 (druk  

nr 5/VII); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr VII/58/2011 została podjęta jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania 

własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z 

siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 6/VII); 
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Na posiedzenie przybył Radny Jan Podleśny, więc w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych 

(19+1=20). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w dniu wczorajszym telefonicznie 

ustalił z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino termin, do którego zobowiązuje się 

wybudować salę gimnastyczną na terenie nieruchomości szkoły. W związku z tym w  aneksie 

do porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania 

własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą  

`w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, stanowiącego załącznik do w/w projektu uchwały, 

paragraf 2 otrzymuje brzmienie:  

§ 2. W porozumieniu § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 6.1. Gmina zobowiązuje się do 

wybudowania sali gimnastycznej na terenie nieruchomości należącej do Zespołu Szkół do 

2015 r.” 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr VII/59/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Gryfino na dofinansowanie realizacji zadania 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie” (druk nr 

7/VII); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr VII/60/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko–Zdrój w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/VII); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr VII/61/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 
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XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 - 

2016 (druk nr 9/VII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił autopoprawkę 

do w/w projektu uchwały: 

Zarząd wnosi o zmianę Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 

edycja VII na lata 2011-2016, poprzez zwiększenie wartości wykonania zadania w 2011 r.  

w punkcie 11.7. tj. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-  

gr. powiatu, na odc.: Trzcińsko-Zdrój-gr. powiatu” z kwoty 6 000 000,00 zł na kwotę  

6 912 756,00 zł. W związku z powyższym zwiększeniu ulegną kwoty zapisane na końcu tabeli, 

gdzie ogółem w 2011 r. planowana wartość wykonywanych zadań wyniesie 13 581 166,00 zł, 

natomiast źródło finansowania, jakim jest budżet JST ogółem wyniesie 35 748 116,00 zł.  

Poprawione strony załącznika wszyscy Radni otrzymali. 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie z autupoprawką. W wyniku głosowania 

Uchwała nr VII/62/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się;  

0 przeciw). 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku  

o dofinansowanie w ramach III konkursu programu priorytetowego 

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 10/VII); 

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała  

nr VII/63/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu  

do 5 000 000,00 zł na inwestycje drogowe współfinansowane środkami 

zewnętrznymi (druk nr 11/VII); 
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Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że do w/w projektu uchwały były 

wprowadzone zmiany, z którymi Radni zapoznali się na swoich komisjach.  

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie z wprowadzonymi zmianami. W wyniku 

głosowania Uchwała nr VII/64/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących 

się; 0 przeciw). 

 

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

na 2011 rok (druk nr 12/VII); 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że do w/w projektu uchwały były 

wprowadzone zmiany, z którymi Radni zapoznali się  na swoich komisjach.  

 

0Wniosek Nr BRZ.0003.16.2011 Wicestraosty Gryfińskiego Jerzego Milera 

Prośba o nieodczytywanie przez Przewodniczącego Rady całej treści projektu uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w przedmiotowej sprawie.  

 

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

 

Przewodniczący poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie z wprowadzonymi zmianami. W wyniku 

głosowania Uchwała nr VII/65/2011 została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujących 

się; 0 przeciw). 

 

XVI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak; 

  

XVII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że co jakiś czas styka się z pewną sytuacją w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, która najprawdopodobniej występuje  

we wszystkich szkołach. Odnosząc się do przykładu wyjaśnił, że jest uczeń z technikum 
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elektrycznego, któremu idą świetnie wszystkie przedmioty, poza przedmiotem elektrycznym. 

Uczeń widząc, że dokonał złego wyboru chciałby się przenieść do innej szkoły, w której tego 

przedmiotu elektrycznego nie ma. Jednak, żeby się przenieść z pierwszej do drugiej klasy 

musi koniecznie zaliczyć przedmiot z powodu, którego chce się właśnie przenieść. Jest to 

ewidentny absurd, ponieważ musi zaliczyć przedmiot z powodu, którego chce  

się przenieść do innej szkoły, klasy. Jeśli nie, to musi powtarzać klasę. Może warto byłoby 

złożyć wniosek do Kuratorium Oświaty w tej sprawie? Jest to na razie luźna uwaga,  

ale w kuluarach jeszcze się o tym porozmawia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Alicja Kordylasińska powiedziała, że zgodnie  

z Rozporządzeniem o ocenianiu, klasyfikowaniu uczniów najpierw trzeba ukończyć dany 

rocznik kształcenia, żeby móc się przenieść do innej klasy, bo inaczej uczeń będzie powtarzał 

rok, czy w tej samej szkole czy w innej placówce. Inaczej doszłoby do kuriozalnej sytuacji,  

że uczniowie, którzy mają ocenę „1” na koniec roku i grozi im egzamin poprawkowy, a nawet 

nie mogą skorzystać z egzaminu poprawkowego, ponieważ mają za dużo ocen 

niedostatecznych, zmienialiby szkoły. Pojawiłaby się totalna migracja między szkołami.  

 

Radna Ewa Dudar zaproponowała założenie parkometru na parkingu przy ul. 1 Maja  

w Gryfinie (naprzeciwko budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino) w celu umożliwienia 

interesantom udającym się do Gminy, czy Starostwa Powiatowego w Gryfinie zaparkowania 

samochodów. Parking powinien być dostępny dla wszystkich, a nie dla tych, którzy na wiele 

godzin pozostawiają auta na parkingu, tj. od wczesnych godzinach porannych  

do wieczornych. Jednocześnie zgłosiła, że przy ul Krasińskiego w Gryfinie (koło sklepu 

Biedronka) utrudnione jest przejście oraz przejechanie z wózkiem po chodniku graniczącym  

z parkingiem. Zasugerowała jego wyrównanie i przełożenie płyt chodnikowych. Ponadto 

zaproponowała wykorzystanie w miarę możliwości skarpy przy ul. Krasińskiego w Gryfinie 

(znajdującej się od sklepu spożywczego „Danuśka” do okolic dawnego Pewexu), na cele 

parkingowe.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tej chwili nie odpowie, ponieważ 

są to sprawy własnościowe. Jeżeli chodzi o skarpę to najprawdopodobniej jest to własność 

spółdzielni mieszkaniowej, podobnie jak sprawa dot. parkingu przed Urzędem Gminy.  

Na pewno są możliwości wspólnego rozwiązania sprawy na zgłoszony problem. 
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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 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Związku 

Powiatów Polskich z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmniejszenia środków  

z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz środków  

na finansowanie wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy- zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

2. Odpowiedź na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej  

i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności Rady 

Miejskiej w Chojnie dot. dróg powiatowych- zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

3. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: UEM-wpr-075-3/11(515-ml)  

z dnia 29 lipca 2011 r. informujące o opracowanej Strategii zrównoważonego rozwoju 

wsi, rolnictwa i rybactwa, która wyznacza priorytetowe cele i działania, jakie będą 

realizowane w okresie 2011-2020 w zakresie rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa- zał. 

nr 9 do niniejszego protokołu. 

4. Zaproszenie Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego  

na Archidiecezjalną Pielgrzymkę Samorządowców do Sanktuarium Matki Bożej, 

Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach, która odbędzie się 15 września  

2011 r- zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

5. Informacja zawierająca wykaz projektów obecnie realizowanych przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz Wydziały Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie - zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

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

6. Odpowiedź Gminy Chojna na pismo znak: ZD.7134.19.2011.AD z dnia 25 lipca  

2011 r. w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych  

w miejscowości Krzymów - zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

7. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego znak:  

WliT-I.043.20.2011.AM z dnia 10 sierpnia 2011 r. przesyłające „Program rozwoju 

sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią 

prognostyczną do 2030 r.” - zał. nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Ponadto Przewodniczący Rady poinformowała, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie zaprasza Radnych na uroczystość Jubileuszu 

15 lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej, która odbędzie się w dniu 02.09.2011 r. (zał. nr 14 do 

niniejszego protokołu). 

 

Radny Jan Gładkow zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady Alicji Kordylasińskiej 

powiedział, że nie chodziło o migrację, tylko ten uczeń, który nie zalicza migruje  

do pierwszej klasy zamiast do drugiej. Jeżeli uczeń nie zda, to idzie do pierwszej zamiast  

do drugiej, gdzie np. jest dobrym uczniem. 

 

XVIII. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.30 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Pani Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

 

 

 Wiceprzewodniczący Rady  

 

         Alicja Kordylasińska 

 

 


