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PROTOKÓŁ nr X/11 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 24 listopada 2011 r. 

 

X sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 24 listopada 2011 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz  

i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 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). 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

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

naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie Stefana Ragana, który po raz pierwszy zaszczycił 

swoją obecnością, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie mł. insp. Mariusza 

Bajora, Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, Zarząd Powiatu, radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie i jednostek 

organizacyjnych, mieszkańców powiatu gryfińskiego. Na protokolantów powołała Dominikę 

Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad,  

do którego nikt nie wniósł uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3).  

 

Protokół nr VIII/11 z dnia 29.09.2011 r. został przyjęty jednogłośnie (20 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

Protokół nr IX/11 uroczystej sesji z dnia 10.11.2011 r. został przyjęty jednogłośnie (20 za;  

0 wstrz.; 0 przeciw).  

 

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/X). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym Zarząd 

Powiatu obradował 11 razy, sprawozdanie z tych prac radni otrzymali pisemne  

w materiałach sesyjnych. Na posiedzeniach komisji stałych starosta odpowiadał  
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na poszczególne pytania. Praca Zarządu Powiatu od porządków obrad po protokoły  

z posiedzeń jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej. Starosta zwrócił uwagę  

na rzeczy, które nie znajdują się może w tych protokołach, a którymi się zajmuje Zarząd 

Powiatu jak wykonanie uchwał podjętych przez Radę. Inwestycja polegająca na dostosowaniu 

pomieszczeń po banku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie w budynku  

na ul. 11 Listopada 16D, jest już praktycznie ukończona. Zostały tam przeniesione Wydział 

Komunikacji i Transportu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego. Trwają prace w budynku 

przy ul. Armii Krajowej po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który ma zostać 

przystosowany na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Również w tej chwili zostały 

rozpoczęte prace w Nowym Czarnowie na obiektach adaptowanych na potrzeby szkoły 

specjalnej, ale w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.  

Na ukończeniu jest również inwestycja przebudowy drogi Trzchińsko-Zdrój do granic 

powiatu, o długości ponad 13,5 kilometra. Także tok zadań inwestycyjnych, który był 

zapisany w budżecie powiatu jest realizowany. W międzyczasie spotykał się zespół do spraw 

negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie szpitala. Do negocjacji zostały 

zakwalifikowane dwa podmioty tj. spółka Szpitale Nowe z siedzibą w Szczecinie, 

prowadząca w Polsce 12 szpitali oraz spółka Dom Lekarski z siedzibą w Szczecinie 

specjalizująca się przede wszystkim w okulistyce. W tej chwili zespół jest po pierwszym 

etapie negocjacji, gdzie zbliżyli swoje stanowiska, gdzie rozmawiali o wysokości czynszu 

dzierżawnego, o wysokości zakupu akcji i procenta udziału tych akcji, jak również o zapisach 

umowy gwarantujących powiatowi wpływ na działalność leczniczą w minimum takim 

zakresie jak obecna. Rozmawiano o pakiecie inwestycyjnym oraz o sprawach pracowniczych. 

Zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań, gdzie to co zostało wstępnie ustalone będzie 

zapisane. Następnie zostanie dokonany pomiędzy tymi ofertami wybór. W negocjacjach 

uczestniczy również kancelaria prawna, która obsługuje Starostwo Powiatowe. Starosta 

poinformował, że 01 października powołał w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym, Powiatowego Inspektora Sanitarnego i została nim pani Wioletta Rożko, która od 

ponad roku pełniła obowiązki inspektora. W dzisiejszej sesji miał też uczestniczyć 

wojewódzki inspektor, który chciał również pogratulować i podziękować pani inspektor  

za dotychczasową dobrą współpracę. Jednak z przyczyn służbowych nie mógł  

on uczestniczyć w sesji. Starosta chciałby złamać trochę porządek ustalony na dzisiejsze 

obrady, ponieważ na sali jest też zaproszony laureat Maciej Czaczyk, uczeń Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, któremu Rada chciałaby wręczyć list gratulacyjny  
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i jeżeli Rada pozwoli to nastąpi to w punkcie, gdzie będą wyróżnienia dla uzdolnionej 

młodzieży.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski pogratulował i wręczył akt powołania na Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie pani Wioletcie Rożko. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko podziękowała 

bardzo i powiedziała, że do tej pory stacja starała się współpracować ze wszystkimi  

i samorządem powiatowym i poszczególnymi gminami. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie  

w strukturach inspekcji sanitarnej to na dzień dzisiejszy stacja jest stacją nadzorowo- 

laboratoryjną, gdzie w tym roku właściwie udało się wywalczyć, żeby praktycznie rzecz 

biorąc nie zlikwidowano laboratorium, które pozostało. Z planów to pani inspektor  

ma nadzieję, że uda się w przyszłym roku wprowadzić w laboratorium badania m.in.  

do książeczek zdrowia. Z takich bieżących rzeczy to, co może powiedzieć i z czego jest 

bardzo zadowolona w tym roku, że mimo zmiany systemu finansowania, na tyle udało się 

wypracować środków, że może to spokojnie zabezpieczyć działalność stacji na początek 

kolejnego roku. Udało się również poczynić pewne inwestycje typu odnowienie pomieszczeń, 

które uważa za bardzo dużą sprawę, ponieważ wiadomo, że pracownicy stacji sanitarnej 

chodzą i wymagają, aby warunki były jak najlepsze i dobrze byłoby również spełniać takie 

warunki. Jeśli chodzi ogólnie o działalność stacji to jest to bardzo szeroko prowadzony nadzór 

sanitarny wszelkiego typu obiektów zaczynając od gospodarstw rolnych, produkcji 

żywnościowej, poprzez zakłady pracy typu warsztaty a kończąc wręcz na elektrowni, a nawet 

zakładach opieki zdrowotnej. Są to wszystkie gałęzie gospodarki. Stacja stara się robić to tak, 

żeby wszystko wyglądało jak najlepiej, co jest widoczne w corocznej ocenie stanu 

sanitarnego całego powiatu, a z roku na rok stan ten się poprawia. 

 

Prezydium Rady Powiatu w Gryfinie złożyło gratulacje Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie Wioletcie Rożko. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz omawiając jeszcze punkt Sprawozdanie 

z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie, zapytała czy radni mają pytania. 

 

Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków  

na inwestycje czy na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku 
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Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, czy ta kwota 38 920 zł jest to kwota ze środków 

inwestycyjnych, czy na wyposażenie, bo to jest ogromna różnica w podejmowaniu decyzji  

co do wydatków. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, jeżeli chodzi o tenże wydatek  

to niektóre wydatki nawet jeżeli są wyposażeniem również mogą być kwalifikowane jako 

inwestycje. Zarząd podejmował dwukrotnie decyzję o remoncie i adaptacji pomieszczeń  

na przystosowanie do sali gastronomicznej, a następnie o wyrażeniu zgody na zakup 

wyposażenia, sprzętu dlatego, że m.in. te środki mają być zwrotne w ramach rezerwy 

oświatowej. Natomiast kwestia kwalifikacji tych środków jest już sprawą techniczną i w tym 

momencie nie może odpowiedzieć w 100% szczegółowo.  

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że jeżeli są to środki inwestycyjne to decyzję podejmuje 

rada. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest zaskoczony takim 

stanowiskiem radnego, że jak inwestycje to decyzję podejmuje rada. 

 

Radny Jerzy Zgoda zapytał o zakres robót wykonywanych na drodze Baniewice-Chojna  

w kwocie 13 284,00 zł brutto. Czy dotyczyło to tylko jednego odcinka przy samym Grzybnie? 

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi króciutko na piśmie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na sali obecny jest naczelnik  

A. Durma, który mógłby od razu odpowiedzieć i nie musiałby pisać gdyby pan radny zechciał 

odstąpić od tego.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że zakres 

robót dotyczył poprawy odwodnienia drogi w miejscowości Grzybno. 

 

Radny Jerzy Zgoda zapytał, jak sprawa Rosnówka i tamtej drogi, czy jest szansa,  

żeby do zimy nie powróciło to, co było. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że problem  

z zalaniem drogi koło miejscowości Rosnówko, został rozwiązany. Woda zeszła z jezdni,  

a ubytki zostały wyremontowane. Na chwilę obecną problemu nie ma. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że co do pierwszego pytania, nie może 

przyznać racji panu radnemu i szczegółowo może wytłumaczyć pani skarbnik obecna na sali. 

Gdyby było tak, jak powiedział pan radny, to znaczyłoby, że Zarząd zlecając prace  

w rezultacie naruszył jakieś przepisy finansów publicznych, a tak nie było. Natomiast myśli, 

że wszystkim zależy na inwestowaniu w szkoły, poprawianiu warunków i rozszerzaniu 

działalności szkoły.  

 

III. Wyróżnienie dla Macieja Czaczyka za wygranie II edycji programu „Must be 

the music. Tylko muzyka”. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że niewątpliwie jest to niecodzienna 

okazja i zaprasza tutaj Macieja Czaczyka wraz z tatą. Starosta powiedział, że to wyróżnienie 

Rady za osiągnięcia Macieja, może bardzo skromne, ale powód jest bardzo prosty  

i prozaiczny. Zapewne byłby on jednym z nominowanych i a może nawet laureatem  

do Bocianów. Niestety Bociany rządzą się swoimi prawami i sukces Macieja przyszedł w tym 

sensie za późno aczkolwiek dla niego wcześnie. Na szczęście Bociany są edycją  

i niewątpliwie Maciej już się wpisał na pewno jako tenże nominowany do edycji 2011/2012. 

Ten sukces Maciej zawdzięcza przede wszystkim sobie, niewątpliwie pracy rodziców, a także 

ma nadzieję, że wyrozumiałości nauczycieli. Zresztą tutaj, z okazji Dnia Edukacji, nawet 

młodzież, która tu była starosta namawiał do oddawania głosów na Macieja. Ma nadzieję,  

że ta skromna nagroda, pewnie nie jest w stanie tutaj przelicytować tego, co się otworzyło 

przed drogim Maciejem, ale najważniejsza jest pamięć. Starosta zaprosił Macieja,  

aby zaszczycił Radę swoim występem w okolicy 11 listopada 2012 roku. Następnie wręczył 

list gratulacyjny” „Przyjmij od nas najszczersze gratulacje z okazji odniesienia tak wielkiego 

sukcesu, jakim było wygranie II edycji programu „Must be the music. Tylko muzyka”. 

Jesteśmy z Ciebie dumni. Uczestnicząc w tak popularnym programie dałeś nam wiele radości 

i emocji. Pokazałeś, że dzięki talentowi i pracy nad nim, nawet w tak małej społeczności, 

można osiągnąć to, o czym marzy wielu Twoich rówieśników. Dostarczyłeś nam,  

a w szczególności mieszkańcom powiatu gryfińskiego, mieszkańcom Gryfina oraz swojej 

szkole wiele powodów do satysfakcji i zadowolenia, a także przyczyniłeś się do promocji 
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naszego regionu, przecież wszyscy widzieliśmy Ciebie, szkołę, most gryfiński, Twojego 

dziadka. W imieniu Rady i Zarządu Powiatu życzymy dalszych sukcesów, satysfakcji  

z podejmowanych działań oraz powodzenia w realizacji wszystkich zamierzeń.”  

 

 

Wyróżnienie uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie za zajęcie  

I miejsca w finale krajowej szkolnej ligi lekkoatletycznej.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że w sporcie nie da się 

oszukać rzeczywistości, do osiągnięcia sukcesu potrzebne są regularne treningi i ćwiczenia. 

Tym bardziej cieszą sukcesy młodych ludzi, którzy potrafią połączyć sport z nauką i mają  

w sobie na tyle siły i determinacji, aby dążyć wytrwale do zwycięstwa. Przewodnicząca 

zaprosiła panią Ludwikę Urbańską, opiekunkę zespołu, który zajął I miejsce w krajowym 

finale Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w Zielonej Górze. 

   

Opiekunka złotych medalistek, nauczycielka wychowania fizycznego w ZSP nr 2  

w Gryfinie Ludwika Urbańska powiedziała, że  przede wszystkim dziękuje za zaproszenie  

i wyróżnienie drużyny. Jest to największy sukces w szkolnej lidze lekkoatletycznej  

w powiecie i jeszcze większym obrębie takiego sukcesu nie było. Drużyna zakwalifikowała 

się na 4. miejscu wśród 12 najlepszych drużyn w Polsce. Dziewczęta zdobyły 1432 punkty, 

wygrywając dwoma punktami. Wyniki, które osiągnęły dziewczęta przeliczane są na punkty, 

im lepszy wynik, tym więcej punktów. Największą ilość punktów zdobyły Natalia Ślęzak 

(osiągając wynik w skoku w dal 5,56 m przy rekordzie życiowym 5,68 m), Natalia Nowak 

(biegi sztafetowe 4x100 m), Magdalena Chrzanowska (skok w dal), Manuela Pośniak (biegi 

na 800 m). Dodała, że wynik jest wspólny całej drużyny, a dziewczęta wykonały fenomenalną 

pracę. Trenerka powiedziała, że warto było czekać 35 lat, żeby doczekać się takiej chwili  

w swojej pracy.   

W finale krajowym wystartowały: Paulina Witek, Katarzyna Geisler, Kinga Bosy (100 m), 

Natalia Nowak, Patrycja Pośniak (400 m), Manuela Pośniak, Nikola Szurgocińska, Izabela 

Robak (800 m), Natalia Ślęzak, Magdalena Chrzanowska (skok w dal), Katarzyna Żołnowska 

(czołowa gimnastyczka kraju z klasą mistrzowską), Aleksandra Koszykowska i Roksana 

Gierasimczyk (pchnięcie kulą) oraz Paulina Witek, Magdalena Chrzanowska, Natalia Nowak 

i Natalia Ślęzak w biegu sztafetowym 4x100 m. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że to nie jest tylko sukces 

dziewcząt, ale również i ich trenerów.  

 

Dziewczęta otrzymały wyróżnienia wręczone przez Prezydium Rady Powiatu  

w Gryfinie, a następnie została wykonana pamiątkowa fotografia. 

Posiedzenie opuścił radny Robert Pankratow (18-1=17). 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak. 

 

V. 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 2/X); 

 

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

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr X/73/2011 została podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwał 

dotyczących składów osobowych Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej i Komisji Rewizyjnej (druk  

nr 3/X); 

 

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

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

został odrzucony większością głosów (5 za; 1 wstrzymujący się; 12 przeciw). 

 

Posiedzenie opuścił radny Jan Podleśny (17-1=16) 

 

Przewodnicząca zarządziła ponowne głosowanie nad projektem uchwały. W wyniku 

głosowania projekt uchwały został odrzucony większością głosów (5 za; 1 wstrzymujący się; 

9 przeciw). 

 



 8

Na posiedzenie przyszła radna Ewa Dudr, radny Jan Podleśny, a opuścił radny Arkadiusz 

Augustyniak (16+1+1-1=17). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 

2010/2011 (druk nr 4/X); 

 

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

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr X/74/2011 została podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2012” (druk nr 5/X); 

 

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

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr X/75/2011 została podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

IX. 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/X); 

 

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

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr X/76/2011 została podjęta większością głosów (16 za; 1 wstrzymujący się; 1 przeciw). 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie poparcia apelu Rady 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącego opracowania rządowego 

programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry (druk nr 7/X); 
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Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr X/77/2011 została podjęta większością głosów (16 za; 1 wstrzymujący się; 0 przeciw). 

 

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

powiatu na 2011 rok (druk nr 8/X); 

 

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

za zgodą radnych odczytała podstawę prawną i główne kwoty w paragrafach projektu 

uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr X/78/2011 została 

podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

XII. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz poinformowała, że na jej ręce wpłynęły cztery 

analizy oświadczeń majątkowych dokonane przez uprawnione podmioty Urząd Skarbowy  

w Gryfinie (zał. nr 5), w Szczecinie (zał. nr 6), w Myśliborzu (zał. nr 7) i Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie (zał. nr 8). Przed sesją miała spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego  

w Gryfinie. Te wszystkie informacje, które spłynęły na jej ręce zawierają sformułowania 

typu, że wszystkie uprawnione osoby złożyły oświadczenia w wyznaczonych terminach,  

były oczywiście jakieś drobne uchybienia, które nie mają wpływu ani nie są podstawą  

do wszczęcia procedury przez wyższe organy. Aby w przyszłości uniknąć nawet tych 

drobnych uchybień, naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie zaproponował szkolenie  

przełomie stycznia i lutego 2012 roku. Przewodnicząca powiedziała, że radni mogą 

przeanalizować swoje oświadczenia i przesłane uwagi. Następnie zwróciła się do Starosty 

Gryfińskiego z prośbą o przeanalizowanie wykazanych uwag wraz z pracownikami Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie i jednostek podległych powiatowi. 

 

XIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak. 

 

XIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zapytał, czy zostało powiedziane, że pisma odnośnie 

analizy oświadczeń majątkowych są do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz potwierdziła, że pisma są do wglądu w Biurze 

Obsługi Rady i Zarządu i dodała, że może udzielić jeszcze dodatkowych informacji  

po rozmowie z panem naczelnikiem. Następnie 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. Pisma sołtysów i rad sołeckich Zatoń Dolna i Krajnik Górny, skierowane  

do wojewody zachodniopomorskiego, do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie stanu drogi powiatowej nr 1389Z w Zatoni Dolnej oraz drogi powiatowej 

nr 1434Z Krajnik Dolny - Krajnik Górny – po wykonaniu zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych w ramach inwestycji realizowanej przez Zachodniopomorski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wraz z odpowiedziami 

naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami skierowanymi do sołtysów w tym zakresie 

- zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

2. Pismo wicedyrektora ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

znak: WUP.VA.5041/95-5/AMa/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 

wykorzystania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację 

programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia - zał. nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

3. Informacja zastępcy prezydenta miasta Świdnicy ws. zapoznania się i wykorzystania 

na gruncie samorządności lokalnej, przyjętej Karty Świdnickiej określającej główne 

zasady polskiego ustroju samorządowego oraz przedstawiającej listę postulatów 

samorządowych, których wypełnienia oczekuje się od nowego parlamentu i rządu  

- zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

4. Pismo zastępcy dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko znak: 

DOOŚ-tos.442.23.2011.PF z dnia 06 października 2011 r. dotyczące wyników 

monitoringu w zakresie funkcjonowania zakładu usuwania i utylizacji odpadów 

stałych, ciekłych i gazowych w m. Schwedt - zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 
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5. Informacja Związku Powiatów Polskich dot. podjęcia inicjatywy zmierzającej  

do ograniczenia skutków finansowych wdrożenia ustawy o pieczy zastępczej  

- zał. nr 13 do niniejszego protokołu. 

6. Artykuł prasowy z gazety Rzeczpospolita z dnia 14 listopada 2011 pt. „Powiaty 

zaprotestują w stolicy?” w sprawie wysokości środków finansowych ponoszonych  

na realizację ustawy o rodzinie i pieczy zastępczej - zał. nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

7. Pismo Związku Powiatów Polskich skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda 

Tuska dot. obecnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych - zał. nr 15  

do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz odczytała dyżury radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie w grudniu 2011 r., stanowiące załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Radni 

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

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że ma kilka pytań do Zarządu Powiatu. Chciałaby odnieść 

się do posiedzenia z dnia 5 października br., gdzie na wniosek dyrektora ZSP nr 2, Zarząd 

zatwierdził stawki wynajmu sali gimnastycznej 30 zł netto za godzinę, z wyjątkiem 

oczywiście klubów sportowych i stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, dla których stawka to 3 zł 

netto za godzinę. Radna poprosiła o merytoryczne uzasadnienie i kalkulację kosztową, 

dlaczego sala gimnastyczna o takich dużych wymiarach kosztuje 3 zł za godzinę. Radną 

martwi dyskryminowanie osób spoza zrzeszenia w powiecie. Jak to się ma do kosztów 

użytkowania tak ogromnego obiektu? Dla porównania radna chciałaby wiedzieć ile kosztuje 

wynajem sali lekcyjnej, która jest o wiele mniejsza. Czy dotyczy to tylko ZSP nr 2 w Gryfinie 

czy wszystkich szkół?  

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz w związku z tym, że omawiany jest obecnie 

punkt XIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski zapytała czy, nie ma głosów sprzeciwu 

by sprawy dotyczące sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, podczas omawiania, którego 

radnej E. Dudar nie było, omówić teraz.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że oczywiście co do szczegółowej 

odpowiedzi to będzie ona złożona na kolejnej sesji, ewentualnie odpowiedź będzie 
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przygotowana między sesjami, ponieważ nie jest w stanie w szczegółach jakby uzasadnić 

tejże decyzji. Natomiast ogólnie może powiedzieć, że oczywiście stawki które były 

proponowane, wyliczone przez dyrekcję szkoły, były bardzo wysokie. W związku z tym 

zapewne sala byłaby niedostępna i Zarząd nad tym tematem debatując skorzystał ze swoich 

uprawnień i stwierdził, że obniży stawki właśnie dla stowarzyszeń, które działają  

przy szkołach, z tego względu, że po prostu rolą Zarządu, radnego tak ją postrzega, że jest 

obowiązany wspierać przede wszystkim sport tenże szkolny młodzieżowy. Stąd stawki,  

o których radna E. Dudar powiedziała, są znacznie poniżej kosztów, ale po to powiat 

utrzymuje szkoły i po to w budżecie szkoły pokrywa te straty. Natomiast zróżnicowanie  

też polega na prostej rzeczy, że tych sal w Gryfinie czy Chojnie jest za mało i też nie można 

dopuścić do tego, że załóżmy ktoś będzie chciał indywidualnie sobie coś zorganizować  

na sali, a powiat  będzie do tego dopłacać. Niestety Zarząd musiał znaleźć środek pomiędzy 

zadaniami, które uważa że są słuszne a taką zwykłą po prostu komercją oraz tym  

jak dotychczas te sale były obciążone. Co do szczegółowych wyliczeń, nie pamięta, zresztą 

do tego tematu Zarząd podchodził nawet dwukrotnie. 

 

Członek Zarządu Powiatu Jan Podleśny powiedział, że również prowadzi zajęcia  

dla młodzieży szkolnej z tej szkoły, ponieważ powiat nie może zwolnić z odpłatności  

za korzystanie z sali, Zarząd dał to w taki sposób, aby była to minimalna opłata,  

żeby młodzież, która organizuje szkolną ligę koszykówki również młodzieżowy ośrodek  

i korzysta z tej sali, pokrywała te 10% kosztów wynajmu sali. Aby młodzież z tej i innych 

szkół średnich z tego terenu mogła grać w koszykówkę i dużo nie płacić. Pograć w ramach 

zorganizowanej formy rywalizacji między sobą. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że udostępnianie obiektu użyteczności 

publicznej zorganizowanym grupom, a młodzież działająca w stowarzyszeniach jest 

zazwyczaj ubezpieczona i również chodziło o bezpieczeństwo. Natomiast te argumenty,  

o które tutaj radna E. Dudar pytała zostaną jeszcze sprecyzowane w odpowiedzi pisemnej. 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, jeżeli dobrze rozumie to jeżeli przyjdzie zorganizowana 

grupa w ilości 12 osób i będzie chciała wynająć salę na godzinę to zapłaci 30 zł. Natomiast 

jeżeli jest ona zarejestrowana jak na przykład Klub Hermes, czy inny to zapłaci 3 zł  

za godzinę. A to już jest jawna dyskryminacja. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że to pan tak może postrzegać.  

Po pierwsze o tym, kto wejdzie na salę, tak jak wszędzie decyduje po pierwsze możliwość  

jej udostępnienia czyli harmonogram sali i o tym po jakiej stawce będzie dana osoba  

czy grupa kwalifikowane, zgodnie z kompetencjami decyduje dyrektor. Natomiast Zarząd 

stworzył możliwość udostępniania sali po niższych kosztach dla młodzieży. 

 

Członek Zarządu Powiatu Jan Podleśny powiedział, że młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych i gimnazjum w formach zorganizowanych, jeżeli jest instruktor 

prowadzący, za zajęcia na sali płaci 3 zł za godzinę. 

 

Radna Ewa Dudar zapytała, w jaki sposób przelicza się wynajem sali lekcyjnej, a w jaki 

sposób wynajem sali gimnastycznej, bo chciałaby móc porównać koszty małej a dużej sali  

i czy sprawiedliwe jest że wynajmowała salę lekcyjną dla projektów unijnych, gdzie 

uczniowie zdobywali kwalifikacje zawodowe i płaciła 25 zł za godzinę i nie było do tej pory 

żadnych zwolnień. Natomiast czy faktycznie 3 zł zwrócą te podstawowe koszty utrzymania 

sali gimnastycznej? Radna uważa, że dofinansowanie sali gimnastycznej w odpowiedni 

sprzęt, zadbanie o odpowiednie oświetlenie też byłoby wyjściem do przodu zamiast zaniżać 

stawki, które faktycznie nie zawracają kosztów utrzymania tej sali. A przy dużych grupach 

sala również traci na tym jak jest zbytnio obciążona za 3 zł, co stanowi niewątpliwie atrakcję. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że tak jak powiedział 3 zł niewątpliwie  

nie pokrywają kosztów i Zarząd decyduje się na dokładanie, ale te 3 zł kieruje do określonej 

grupy. Rozumie, że w Polsce nie może być wszystko płatne. Są grupy młodzieżowe, 

chociażby lekkoatletyczne, czy można powiedzieć tak, że trenerom faktycznie płaci się  

w 100% za to, żeby osiągać takie wyniki czy takiej młodzieży nie należy udostępniać sali  

po niższych kosztach? Chodzi o to, że nie można szkoły zamienić na komercję. I to akurat  

co radna E. Dudar powiedziała pokazuje, że przy wynajmie różnych sal trzeba być po prostu 

elastycznym. Przykład małej sali, o której radna mówi ta cena została ustalona na takim 

poziomie, bo oczywiście stawka maksymalna pozwalała na to, ale że były to środki 

zewnętrzne unijne to szkoła chciała zarobić. Jeżeli rozmawiamy na przykład o udostępnianiu 

sali dla szkoły „konkurencyjnej” jak niepubliczne to również są odpowiednie stawki.  

Ale pewnie szkoła dla jakiś celów „niekomercyjnych” chociażby nawet na jakieś szkolenie 

czy spotkanie PCK to wynajmie salę również po jakiejś preferencyjnej cenie. Kwestia 

określenia tejże maksymalnej stawki należy do Zarządu, a decyzją dyrektorów jest jakiej 
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stawki można żądać ale również są przypadki, gdzie trzeba realizować pewne cele. I cele tutaj 

dla młodzieży chyba są jasne, ewidentne i czytelne. Natomiast wyliczenia w szczegółach, 

które robi zarówno dyrekcja jak i potem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, który sprawdza te ceny, jak to przebiegało w ciągu 2011 roku, oczywiście 

zostanie radnej przekazane. 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że nie zna szczegółów natomiast przysłuchując się temu ma 

takie wrażenie, że młodzież szkolna ze szkół w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych 

sportowych ma salę za darmo. Natomiast pozostałe godziny, kiedy sala może być 

wynajmowana to dla stowarzyszeń 3 zł za godzinę a spoza 30 zł. O to tutaj chodzi.   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że po pierwsze Zarząd Powiatu nie 

zajmuje się wynajmowaniem żadnej sali w szkole, co jest kompetencją dyrekcji. Zarząd 

natomiast w swojej świadomości ma prawo ustalić inne stawki niż wcześniej, które przyjął  

a są maksymalnymi stawkami. I uwzględniając to, co wcześniej mówił o aspektach 

edukacyjnych i wychowawczych zostały ustalone takie a nie inne stawki. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że chciałaby uzyskać informację na temat negatywnej 

decyzji Zarządu z dnia 5 października br. o dofinansowaniu Mistrzostw Europy dla Klubu 

Sportowego Kamikaze, umotywowanej tak, że środki finansowe zaangażowane zostały  

na cele zgodnie z wcześniej złożonymi wnioskami. Natomiast 15 października Klub 

Sportowy Energetyk ubiegając się o sfinansowanie zakupu dresów ze znakiem promującym 

powiat gryfiński, oczywiście dostaje, zapewne z innego „koszyczka”. Natomiast  

czy nie byłoby dobrym gestem promowanie się również w innych dziedzinach? Zwrócenia 

jednak uwagi na ten Klub Kamikaze i pomóc im w ramach promocji powiatu. Radna  

ma wrażenie, że kilka klubów się ciągle przewija dosyć wyraźnie. Poza tym, jeśli środków  

nie ma, bo zostały zaangażowane na wcześniejsze cele to być może należałoby przemyśleć,  

że wnioski powinny być składane do pewnego momentu, żeby nie wprowadzać złudzeń  

dla innych osób, które ubiegają się i nie mają świadomości, czy środki są wykorzystane  

czy też nie na te cele. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nikt Klubu Kamikaze akurat  

nie zachęcał do składania wniosku, zna osobiście pana Tomasza Gromczewskiego i gdyby 

dostał on pieniądze też teoretycznie mógłby się spotkać z zarzutem, że się znają. Wracając  
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do tematu chciał powiedzieć, że tenże klub złożył wniosek po pierwsze po terminie, wszyscy 

radni wiedzą, że budżet składa się z poszczególnych działów, rozdziałów w których zapisane 

są pieniądze i może być tak, że akurat na to zadanie, z którego tenże klub się ubiegał akurat 

już były wyczerpane środki przez procedurę konkursową. Klub zwrócił się o konkretnie  

o sfinansowanie podróży i Zarząd niestety nie mógł opłacić biletów podróżnych, bo nie miał 

na to umocowania prawnego. Gdyby Klub Kamikaze złożył wniosek wcześniej, w procedurze 

konkursowej, mógłby wówczas uzyskać dofinansowanie. Co do procedury konkursowej  

to wszyscy wiedzą kiedy są terminy i jak się składa wnioski. No niestety Zarząd nie może 

tutaj ponosić odpowiedzialności za to, że akurat klub chciał dofinansowania wyjazdu i nie 

mógł tego spełnić. Klubowi nie chodziło o pomoc w promocji czyli na przykład jak z klubem 

Gryfino, gdzie zostały zakupione konkretne rzeczy. Zarząd nie miał możliwości 

sfinansowania biletów podróżnych i tylko to stanęło na przeszkodzie, pomocy Klubowi 

Kamikaze, bo na pewno by to chętnie zrobił. Takimi prawami rządzi się budżet, zresztą  

na sali jest pani naczelnik Elżbieta Lorenowicz-Bień i może to potwierdzić. Niestety czasami 

trzeba być bardziej przezornym i to ze strony stowarzyszeń i klubów. Natomiast rozumie,  

że to nie jest źle i nie stanowi tutaj zarzutu, że Zarząd dofinansował Klub Energetyk  

w ramach promocji powiatu?  

 

Radny Labib Zair powiedział, że buduje się sale, daje karnety na nie dla młodych ludzi,  

a od pół roku w Chojnie nie ma aparatu rentgenowskiego. Jest to potrzebne urządzenie  

dla wszystkich mieszkańców, przede wszystkim biednych, którzy nie mają ani samochodów 

ani środków na bilet autobusowy by przyjechać do Gryfina. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jak był swego czasu burmistrzem 

Chojny to wszyscy mu zarzucali, że nie ma rentgena. Najpierw była sprawa lampy,  

którą udało się zakupić, ale rentgen się zużył. Natomiast ogólnie sprawa rentgena to jest to 

działalność szpitala i zostały podjęte w tym zakresie działania. Natomiast na ile, i kiedy ten 

rentgen będzie to trudno powiedzieć. Kiedy zaczęła się ta sprawa powiat zadeklarował,  

że niewątpliwie zakupi urządzenie, wspomagając spółkę zwiększając jej dotację. Natomiast 

żeby rentgen zafunkcjonował to nie może być byle jakie pomieszczenie musi być 

odpowiednio przystosowane. Na dzień dzisiejszy powiat jest niezmienny w deklaracji wobec 

spółki co do zakupu urządzenia w cenie około 80 000 zł natomiast niewątpliwie jest problem 

co do pomieszczenia. 
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Radny Labib Zair powiedział, że problem jest nie w braku pieniędzy tylko tam, gdzie są 

ludzie którzy potrzebują zrobić zdjęcie profilaktyczne płuc. A jak oni od pół roku nie mieli  

i nie mają jak zrobić, on czuje się odpowiedzialny za to. I tak naprawdę to starostwo powinno 

wynająć autobus w celu przywożenia pacjentów do Gryfina na zrobienie zdjęcia. Powiat jest 

odpowiedzialny za opiekę zdrowotną.   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że to chyba byłoby nieopłacalne  

dla Spółki. Ale przecież ludzie codziennie się nie prześwietlają i teoretyzując, stoi autobus  

i jednego dnia ktoś się prześwietli a drugiego nie. Natomiast są podjęte działania,  

jeżeli chodzi o spółkę. A ludzie w tym rejonie nie mają rentgena, jak dobrze pamięta,  

od czterech czy od pięciu lat i nie jest to wina powiatu. Niewątpliwie Spółka wie, że akurat 

teren powiatu jeżeli chodzi o Chojnę jest tutaj nawet dla spółki takim strategicznym miejscem 

i na pewno będzie do tego dążyła. Natomiast są rzeczy, których w ciągu pół roku czy roku  

też się nie zrobi.  

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że powiat gryfiński stoi sportem, przejrzała strategię 

powiatu gryfińskiego, która chyba jest trochę nieaktualna. Natomiast wyraźnie widać 

w niej, że sport jest bardzo widoczny w tym regionie, z czego się bardzo cieszy. W związku  

z tym złożyła wniosek Klubu Radnych Powiatu Gryfińskiego Platformy Obywatelskiej RP. 

 

Wniosek nr BRZ.0003.17.2011 Klubu Radnych Powiatu Gryfińskiego Platformy 

Obywatelskiej RP złożony przez Radną Ewę Dudar  

Prośba o sporządzenie szczegółowego sprawozdania z uwzględnieniem klubów sportowych, 

które są zrzeszone w powiecie, korzystają z powiatowych finansów, za 2011 rok. Które kluby 

i ile dostały dofinansowania? Z określeniem z jakiego zadania czy to z promocji, czy kultury 

fizycznej, żeby poznać jak dokładnie przebiega cykl dofinansowania. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że co roku takie coś się sporządza  

i po zakończeniu roku niewątpliwie będzie to zrobione.  

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że Komisja, której jest członkiem opracowuje strategię 

oświaty i brakuje jej jednego ogniwa – informacji finansowej na temat powiatowych zadań 

oświatowych i dlatego, też chciałby poprosić o przedłożenie takiego dokumentu na cele tej 

komisji. Chodzi o subwencję oświatową, na jakie zadania jest ona przekazywana, jakie szkoły 
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w jakiej kwocie otrzymują? Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 

gryfińskiego w roku szkolnym 2010/2011, to wersja opisowa, w której nie widać finansów,  

a trzeba o nie dbać.  

 

Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że w związku z tym, że kieruje tą komisją i jak radna 

wie, są na etapie wstępnym, w tej chwili przed nimi jest analiza SWOT, a finanse to jest 

następna część. Na pewno finansom komisja będzie się przyglądała i zajmowała, ale jest na to 

trochę czasu. Do tej strategii podchodzą kompleksowo i stanowią zespół. To są sprawy, które 

powinni poruszać na zespole, który opracowuje strategię. A wyniki pracy na pewno będą 

przedstawione Zarządowi i Radzie. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że w sprawach różnych i wolnych wnioskach zgłasza to,  

co jej brakuje i bardzo prosi o uzupełnienie tejże informacji, ponieważ akurat jest już po 

analizie SWOT, a chciałaby rzetelnie to zrobić mając informację finansową. 

  

XV. Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 15.40 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 

 


