
 1

PROTOKÓŁ nr VIII/11 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 29 września 2011 r. 

 

VIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 września 2011 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła w imieniu przewodniczącej Rady, wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska, która stwierdziła, że zgodnie z listą 

obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 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: 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska powitała zebranych gości, a wśród nich 

burmistrzów, przedstawicieli służb powiatowych, inspekcji, straży, kierowników jednostek 

organizacyjnych, mieszkańców powiatu gryfińskiego, przedstawicieli mediów, pracowników 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Zarząd Powiatu i radnych Rady Powiatu w Gryfinie.  

Na protokolantów powołała Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz, 

wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad, z zapytaniem czy ktoś wnosi uwagi.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu  

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

w porządku obrad, polegającą na zdjęciu z porządku obrad pkt. XI. „Projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gryfiński” 

(druk nr 6/VIII). Po wysłuchaniu głosów na komisjach stałych i dyskusjach na dzisiejszych 

obradach, Zarząd wycofuje powyższy druk. Powodem jest fakt, iż w czasie między 

przygotowaniem projektu uchwały a opiniowaniem tejże uchwały, powstały nowe związki 

zawodowe Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata, któremu należałoby również dać 
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możliwość wypowiedzenia się w tym temacie. Oczywiście przedłuży to realizację uchwały 

dot. wzrostu dodatku dla wychowawcy klasy.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku o zmianę 

porządku obrad, który to został przyjęty większością głosów. (16 za; 1 wstrzymał się;  

0 przeciw). W związku z czym zmianie uległa numeracja punktów, natomiast numery druków 

pozostały bez zmian. Porządek obrad stanowi zał. nr 3. 

 

Protokół nr VII/11 z dnia 25.08.2011 r. został przyjęty jednogłośnie (17 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu 

gryfińskiego za rok szkolny 2010/2011. 

 

Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Baczyńska-Padjasek 

powiedziała: „Miesiąc wrzesień to kolejne podsumowanie powiatowego współzawodnictwa 

sportowego szkół za rok szkolny 2010/2011. W minionym roku szkolnym przeprowadzono 

ok. 130 rozgrywek sportu szkolnego, w których wzięło udział ok. 11 000 uczestników 

począwszy od mistrzostw rejonu, powiatu, województwa, aż do finału krajowego. 

 

Wyniki współzawodnictwa powiatowego szkół 

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie realizując ideę sportu, prowadzi powiatowe 

współzawodnictwo szkół w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego  

w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. 

W powiatowym sportowym współzawodnictwie szkół wśród szkół podstawowych punktacja 

przedstawia się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie – 235 pkt. 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie – 202 pkt.  

3. Szkoła Podstawowa w Moryniu – 188 pkt.  

Do rywalizacji przystąpiło 28 szkół podstawowych z naszego powiatu. 

 

Wśród gimnazjów punktacja przedstawia się następująco: 

1. Gimnazjum nr 1 w Gryfinie – 341 pkt.  

2. Gimnazjum w Baniach – 304 pkt,  
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3. Gimnazjum w Mieszkowicach – 303 pkt.  

W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów z naszego powiatu. 

 

Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych punktacja przedstawia się następująco: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – 217 pkt.,  

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 210 pkt.  

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie – 177 pkt.  

W zawodach rywalizowały 4 szkoły naszego powiatu. 

 

Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół 

W ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, nasze 

szkoły uplasowały się na dobrych pozycjach. Wśród szkół podstawowych tym razem 

najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie, która zdobyła 80 punktów  

i wywalczyła 20. miejsce w województwie, przed Szkołą Podstawową w Swobnicy,  

która zajęła 27. miejsce w województwie z 73 punktami oraz Szkołą Podstawową nr 1  

w Gryfinie, która uplasowała się na 41. miejscu w województwie zdobywając 60 punktów. 

Należy podkreślić, że w rywalizacji wzięło udział aż 347 szkół podstawowych z naszego 

województwa. Wśród gimnazjów nastąpiły duże zmiany. Tym razem najwięcej punktów  

w województwie zdobyło Gimnazjum w Baniach zajmując wysokie, 7. miejsce – 144 pkt. 

Drugie było Gimnazjum w Mieszkowicach, które również osiągnęło wysokie, 9. miejsce  

w województwie ze 139 punktami. Natomiast wielki spadek z 1. miejsca odnotowało 

Gimnazjum nr 1 w Gryfinie, które tym razem zajęło dopiero 10. miejsce uzyskując 131 

punktów. W rywalizacji gimnazjów wzięły udział 223 szkoły z naszego województwa. 

Po raz kolejny spośród szkół średnich powiatu gryfińskiego najlepszy w województwie  

jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, który zdobył 239 pkt. Drugie miejsce 

z naszego powiatu zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, plasując się  

na 14. miejscu w województwie ze 115 punktami, natomiast trzeci był Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, który uzyskując 92 punkty zajął 21. miejsce  

w województwie. W rywalizacji wzięło udział 138 szkół z naszego województwa. Ogólnie 

nasz powiat po raz kolejny zajął wysokie, 2. miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie 

sportowym szkół w roku szkolnym 2010/2011, przegrywając tylko ze Szczecinem.  

Tak wysoka pozycja naszego powiatu uzyskana jest dzięki przyjętemu systemowi sportu 

szkolnego, który od lat promuje zdrowe wychowanie młodego pokolenia. Uczy szacunku  

dla przeciwnika, gdy w rywalizacji sportowej nie zawsze się wygrywa, uczy życia fair play. 
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Miejmy nadzieję, że tak funkcjonujący system współzawodnictwa szkół pozwoli nam  

w przyszłości uzyskiwać coraz lepsze wyniki sportowe.” 

  

Przedstawicieli wszystkich wymienionych szkół poproszono o wystąpienie, a Starosta 

Gryfiński Wojciech Konarski, prezydium Rady Powiatu w Gryfinie, członek Zarządu Powiatu 

w Gryfinie Jan Podleśny złożyli im gratulacje. 

 

III. Podziękowanie byłym członkom i wręczenie nominacji nowym członkom 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych, wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie 

sprawozdania przez przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady - panią Alinę Leończyk.  

 

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Alina 

Leończyk powiedziała: „Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych za okres 24.09.2007 r. do 29.09.2011 r.  

Na podstawie zarządzenia nr 63/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. 

powołana została przy Staroście Gryfińskim - Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, na kadencję 2007 - 2011 w jej skład weszły następujące osoby: 

1. Pan Bogusław Kozioł - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu, 

2. Pani Agnieszka Horwat- Makowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie, 

3. Pani Marię Zalewską - reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

"Most" w Nowym Czarnowie, 

4. Pan Tadeusz Fabisiak - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Gryf" w Gryfinie, 

5. Pani Alina Leończyk - reprezentująca gminę Mieszkowice oraz Stowarzyszenie na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych prowadziła działania o charakterze 

inicjatywnym oraz konsultacyjno-opiniodawczym. Zbierała się na swoich posiedzeniach 

średnio raz w miesiącu. Członkowie Rady opiniowali projekty uchwał Rady Powiatu. 

Znacząca ilość projektów uchwał, przedkładanych do zaopiniowania Powiatowej Społecznej 

Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczyła podziału środków PFRON na realizację zadań 

przez powiat. Wielokrotność zmian dokonywanych w podziale środków PFRON wynikała  

z bieżącej analizy ilości wniosków zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne na określone 
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zadania dotyczące spraw osób niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada zajmowała się 

też indywidualnymi sprawami osób niepełnosprawnych, którzy zwracali się z prośbą o pomoc 

i podjęcie interwencji w ich osobistych sprawach. W takich sytuacjach podejmowano 

stosowne działania, pisano pisma do właściwych wójtów i burmistrzów, kierowano  

do ośrodków pomocy społecznej, udzielano pomocy psychologicznej bądź prawnej, 

kierowano klientów do fundacji i organizacji pozarządowych działających w obszarze 

niepełnosprawności. Na podstawie wniosku Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz Kapituły przyznającej wyróżnienia dla osób i instytucji przyjaznych 

osobom niepełnosprawnym wnioskowano do Starosty Gryfińskiego o nadanie Certyfikatów 

Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym. W czasie bieżącej kadencji Rady nadano 

16 certyfikatów i 28 wyróżnień dla osób działających na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych. Członkowie Rady zajmowali się również szeregiem innych spraw 

związanych z pomocą dla osób dorosłych i dzieci niepełnosprawnych, m.in. z inicjatywy 

Powiatowej Społecznej Rady zorganizowano cykliczną imprezę rekreacyjno-sportową  

pn. Powiatowa Olimpiada Integracyjna o Puchar Starosty Gryfińskiego. Ta olimpiada 

odbywała się w kolejnych latach w różnych miejscach w powiecie gryfińskim w pierwszym 

roku w Gryfinie, drugim w Moryniu, a w br. w  Mieszkowicach. Impreza ta nabiera z każdym 

rokiem większego znaczenia, zwiększa się też stale liczba uczestniczących w niej zespołów. 

Ponadto członkowie Rady uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia 

i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim, na których 

propagowane wiedzę na temat uprawnień osób niepełnosprawnych. 

Rada pozytywnie oceniła współpracę z panem Starostą, Zarządem Powiatu i Radą Powiatu  

w Gryfinie w zakresie realizowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym 

powiecie. Dziękuję bardzo.” 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o wystąpienie członków Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie, a Starostę Gryfińskiego Wojciecha 

Konarskiego o wręczenie podziękowań: 

1.      Pani Alinie Leończyk 

2.      Pani Agnieszce Horwat - Makowskiej 

3.      Pani Marii Zalewskiej 

4.      Panu Tadeuszowi Fabisiakowi 

5.      Panu Bogusławowi Koziołowi. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski złożył w imieniu własnym i Rady Powiatu, a przede 

wszystkim osób niepełnosprawnych, na rzecz których działała Rada Społeczna, serdeczne 

podziękowania za organizowanie wielu przedsięwzięć, które były satysfakcjonujące  

a przeznaczane środki nie były marnotrawione, za to że następuje w tym zakresie integracja  

i poprawa. Dodał, że ta Rada wyznaczyła dość wysoką poprzeczkę dla kolejnej Rady. Starosta 

podziękował również pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej za koordynację działań i współpracę z Radą Społeczną.  

 

Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego nr 89/2011 z dnia 15 września 2011 r., na nową 

kadencję powołano nową pięcioosobową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w składzie: 

1.      Pani Agnieszka Horwat – Makowska 

2.      Pani Alina Leończyk 

3.      Pan Robert Dziedzic 

4.      Pan Rafał Guga 

5.      Pan Jan Podleśny. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wręczył akty powołania dla nowych członków, życząc 

wielu sukcesów.   

W imieniu Rady Powiatu, wiceprzewodnicząca Rady podziękowała ustępującej Radzie, życząc 

nowowybranym samych sukcesów, trafnych inicjatyw i ciekawych działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim. 

 

IV. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VIII).  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawozdanie z prac Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym radni otrzymali pisemne w materiałach sesyjnych.  

Na posiedzeniach komisji stałych odpowiadał na wszystkie pytania. Praca Zarządu Powiatu 

od porządków obrad do protokołów z posiedzeń jest dostępna w Biuletynie Informacji 

Publicznej. W razie ewentualnych pytań udzieli dodatkowo odpowiedzi. 

 

V. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze powiatu 

gryfińskiego (druk nr 2/VIII). 
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Powiatowy lekarz weterynarii w Gryfinie lek. wet. Krzysztof Dankiewicz przedstawił 

informację o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze powiatu gryfińskiego. 

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak. 

 

VII. Informacja z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2011 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska poinformowała, że skład orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podjął uchwałę nr CC/448/2011 r. z dnia 

09.09.2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Gryfinie 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r., w której pozytywnie 

zaopiniował przedłożoną informację (zał. nr 4). Uchwała nr CC/448/2011 dostępna  

jest na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Budżet Powiatu.  

 

Posiedzenie opuścił radny S. Terebecki (17-1=16). 

 

Skarbnik powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację multimedialną dot. informacji  

z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2011 r., stanowiącą zał. nr 5  

do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego  

za I półrocze 2011 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu gryfińskiej, zostały przedłożone radnym w formie pisemnej w ustawowym terminie, 

stanowią zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Na posiedzenie przyszła radna E. Dudar (16+1=17). 

Posiedzenie opuścił radny R. Mucha (17-1=16). 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu powiatu gryfińskiego na 2012 

rok (druk nr 3/VIII); 

 



 8

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

następnie odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr VIII/66/2011 została podjęta jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

powiatu na 2011 rok (druk nr 4/VIII); 

 

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

następnie odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr VIII/67/2011 została podjęta jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

Sadowej w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 5/VIII); 

 

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

następnie odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr VIII/68/2011 została podjęta jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 7/VIII); 

 

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

następnie odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr VIII/69/2011 została podjęta jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla powiatu gryfińskiego na lata 

2011-2015 (druk nr 8/VIII); 

 

Wiceprzewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7) i umożliwiła dyskusję. 
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 Radny Jerzy Zgoda powiedział, że ze względu na to, że właściwie radni materiały otrzymali 

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki, także nie można było przeprowadzić tam 

dyskusji. Jest kilka uwag i pytań dotyczących Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla powiatu gryfińskiego na lata 2011-2015. W punkcie 3. Priorytety Programu 

do pierwszego odnośnika „Systematyczna aktualizacja informacji o potrzebach  

i uwarunkowaniach zdrowotnych mieszkańców powiatu gryfińskiego”, zaproponował dodać 

dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Inaczej to tak wygląda, jakby ten program 

obejmował wszystkich, jeżeli się myli to prosi o sprostowanie. W punkcie 3.1 Promocja 

zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, podany jest termin realizacji 

zadania: realizacja ciągła od lipca 2011 r., radny zaproponował odrzucić od lipca 2011 r.  

i pozostawić realizacja ciągła, ze względu na to, że Program jest przyjmowany dzisiaj  

a mowa jest o datach wcześniejszych. W punkcie 3.1 i 3.2 jest identyczna sytuacja, należy 

pozostawić jedynie realizacja ciągła. W punkcie 3.1 Realizacja działania: 8) rozszerzenie 

zakresu pomocy udzielanej przez podmioty powołane do pomocy rodzinom i udzielania 

wsparcia w sytuacjach kryzysowych, punkt ten jest nie bardzo powiązany z siedmioma 

wcześniejszymi. O jakie sytuacje kryzysowe chodzi? 9) prowadzenie programów 

profilaktycznych dla ofiar przemocy, przestępstw, katastrof i klęsk żywiołowych  

oraz programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, radny 

stwierdził, że powiedziane jest to za szeroko, jeżeli Rada ma przyjmować Program dotyczący 

zdrowia psychicznego to powinna się koncentrować na tym, a nie robić szeroki Program, 

jakby dla wszystkich. Co kierowało Zarządem, że podjął decyzję, że podmiotem 

koordynującym prowadzenie Programu będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie? Co należy rozumieć  

w punkcie 3.2 pod pojęciem: stworzenie warunków dla utworzenia Centrum Zdrowia 

Psychicznego? Jeżeli takie Centrum miałoby powstać to wiąże się z tym, że Rada musiałaby 

zabezpieczyć środki na jego utworzenie i realizację. Czy to będzie nowa jednostka? Ile osób 

będzie zatrudnionych? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tutaj nie ma głównego autora pana 

Jarosława Witeńki, ale jeżeli ta odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca to w części będzie 

mogła odpowiedzieć, uczestnicząca w powstawaniu Programu, pani naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. W Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, pod który podlega koordynator ds. ochrony 
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zdrowia Jarosław Witeńko, przypisana jest również funkcja nadzoru i koordynowania 

programów zdrowotnych, jak również nadzoru nad działalnością jednostek związanych  

ze służbą zdrowia. I stąd wynika ten zapis związany z podmiotem koordynującym. Natomiast 

co do tych uwag, które zgłosił pan radny J. Zgoda rozumie, że to są uwagi kosmetyczne i nie 

wpływają na jakość tego Programu, pozostali radni na komisjach mieli okazję nad tym głębiej 

debatować. Co do Centrum, rozumie, że pani naczelnik się wypowie, a jeżeli trzeba będzie to 

jeszcze dopowie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska powiedziała, że rozumie, że były  

to formalne wnioski, które należałoby przegłosować, bo one zmieniają kształt 

proponowanego projektu uchwały. Zostanie ogłoszone 10 minut przerwy, aby pan radny  

J. Zgoda mógł sformułować te wnioski na piśmie, następnie zostaną poddane po przerwie 

głosowaniu.  

 

O godz. 15.40 wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska ogłosiła 10 minut przerwy.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska zapytała, czy radny J. Zgoda przygotował 

już proponowane poprawki do tekstu. 

 

Radny Jerzy Zgoda zaznaczył, że nie składał formalnych wniosków, a uwagi do Programu. 

Radny poprosił, aby nie decydować za niego. Dodał, że oczywiście przerwa się przydała. 

Natomiast formalnie wniosków nie składa. Te uwagi pozostają, będzie czas i miejsce to 

uwzględnić przy samej realizacji Programu. Nie zmieniają one Programu.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska powiedziała, że w związku z tym Rada 

nie głosuje nad poprawkami, tylko nad pierwotną treścią projektu uchwały. Zwróciła się  

do radnego J. Zgody, czy jeszcze oczekuje odpowiedzi na pytania dotyczące Centrum.  

 

Radny Jerzy Zgoda odpowiedział, że nie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska powiedziała, że można zatem przejść  

do głosowania nad projektem uchwały. 
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Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku 

głosowania uchwała nr VIII/70/2011 została podjęta większością głosów (15 za;  

1 wstrzymujący się; 0 przeciw). 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk  

nr 9/VIII); 

 

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

następnie odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr VIII/71/2011 została podjęta jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu 

„Studium ochrony przeciwpowodziowej powiatu gryfińskiego” (druk  

nr 10/VIII); 

 

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

następnie odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr VIII/72/2011 została podjęta jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XV. Informacja z dokonanych przez Starostę Gryfińskiego i Przewodniczącego 

Rady Powiatu analiz oświadczeń majątkowych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym jako upoważniony z mocy ustawy dokonał i odczytał 

analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu, 

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby 

wydające decyzje administracyjne w jego imieniu (informacja stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu).  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska w imieniu przewodniczącego Rady 

Gabrieli Kotowicz, zgodnie z art. 25 c, ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
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powiatowym (Dz. U. z 2001 r. rr 142, poz. 1592 ze zm.) odczytała analizę oświadczeń 

majątkowych złożonych przez 20 radnych powiatu gryfińskiego w ustawowym terminie  

do 30 kwietnia 2011 r., zobowiązanych do złożenia ich na ręce przewodniczącej Rady 

(informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

XVI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak. 

 

XVII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odniósł się do pytania radnego J. Zgody. W tymże 

Programie jest jasno zapisane.: „form niezbędnych do tworzenia Centrum Zdrowia 

Psychicznego, skupiających leczenie ambulatoryjne, leczenie w: zespołach środowiskowych,  

oddziałach dziennych, oddziałach psychiatrycznych, w szpitalach ogólnych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych” i oczywiście w oparciu o istniejące w Powiecie struktury przede 

wszystkim szpitalne, bo trzeba pamiętać, że w ramach Spółki działa Zakład Psychiatryczny 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ale również w oparciu o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie. Oczywiście po to jest ten Program, aby stworzyć warunki do szerszego,  

już dzisiaj on jest, ale do szerszego dostępu w zakresie zdrowia psychicznego m.in. jest nie 

tylko leczenie, ale również i porady. Zapewne realizacja Programu spowoduje, przecież 

muszą to robić specjaliści, zatrudnianie psychiatrów. Oczywiście trzeba będzie na to znaleźć 

środki. Z tym, że środki są również wskazane w tymże Programie, mogą pochodzić  

ze środków budżetowych, ale również i środków zewnętrznych, z NFZ czy z innego 

programu. Także nie będzie tworzenia jakiejś specjalnej wyodrębnionej super jednostki. 

Może to być wyodrębnienie już w ramach funkcjonujących struktur.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska 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. 
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Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

- Pismo Związku Powiatów Polskich wraz z odpowiedzią Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie zasad rozdziału środków pochodzących z rezerwy MPiPS, stanowiące 

zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała dyżury radnych Rady Powiatu w Gryfinie październiku 

2011 r., stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Radni przyjmują interesantów  

w sprawie skarg, wniosków i petycji na terenie powiatu gryfińskiego.   

 

XVIII. Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 16.10 wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska wobec 

wyczerpania porządku obrad, zamknęła obrady VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała wiceprzewodniczącemu Rady Henrykowi 

Kaczmarowi za pomoc w prowadzeniu obrad. 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady  

 

 Alicja Kordylasińska 

 

 

 

 

 


