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PROTOKÓŁ nr XI/11 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 22 grudnia 2011 r. 

 

XI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 22 grudnia 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 Gabriela Kotowicz powitała zebranych gości, a wśród nich Starostę 

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, Zarząd Powiatu, radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie, szczególnie serdecznie proboszcza parafii Lubicz ks. Roberta Gołębiowskiego, 

któremu dzisiaj zostanie wręczone wyróżnienie za szczególne zasługi w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. Wyróżnienia były wręczane w kwietniu, ale ze względu na ważne 

obowiązki duszpasterskie ksiądz Robert nie mógł przybyć w tamtym czasie. Następnie 

powitała wójtów, burmistrzów powiatu gryfińskiego, sekretarza gminy Chojna Ewę de La 

Torre, naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Szczecinie Małgorzatę Lansberg-Uczciwek, Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Jacka Rudzińskiego, Komendanta Powiatowego 

Policji w Gryfinie Andrzeja Stechnija, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

pracowników Starostwa Powiatowego, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców powiatu 

gryfińskiego. Na protokolantów powołała Magdalenę Romankiewicz i Dominikę 

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

(porządek obrad stanowi zał. nr 3).  

 

Protokół nr X/11 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. został przyjęty 

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

 

II.  Wr ęczenie wyróżnienia dla Ks. Roberta Gołębiowskiego za organizacje imprez 

rekreacyjno-sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych. 
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Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Alina 

Leończyk powiedziała, że ks. Robert Gołębiowski od 12 lat związany jest z powiatem 

gryfińskim, jako proboszcz parafii pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu  - gmina Widuchowa, 

opiekun  grupy Caritas przy parafii św. Judy Tadeusza w Lubiczu. Ksiądz Robert znany jest 

w środowisku lokalnym ze swojej aktywności i pasji społecznikowskiej. Chętnie angażuje  

się we wszelkie przedsięwzięcia na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Jest 

animatorem życia kulturalnego i sportowego w swojej gminie. Od dwudziestu lat 

współpracuje z tygodnikiem katolickim „Niedziela”, w którym współredaguje wkładkę 

Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pt. „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Następnie 

przedstawiła ważniejsze przedsięwzięcia, w których ks. Gołębiowski brał czynny udział  

i wykazał się ogromnym zaangażowaniem (zał. nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodnicząca Alina Leończyk w imieniu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób 

Niepełnosprawnych złożyła gratulacje i wręczyła ks. Robertowi Gołębiowskiemu upominek 

wykonany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

 

Starosta Gryfiński wraz z Prezydium Rady Powiatu w Gryfinie złożyli podziękowania  

ks. Robertowi Gołębiowskiemu wręczając list gratulacyjny i upominek. 

 

Ks. Robert Gołębiowski powiedział, że z wielką pokorą przyjmuje wyróżnienie, na które 

naprawdę nie zasługuje. To rzeczywiście jest potrzeba serca by służyć każdemu człowiekowi, 

a szczególnie osobom sprawnym inaczej. Tak bardzo chce promować  

to nazewnictwo, gdyż świadczy to o tym, że wszyscy są tacy sami, że nie ma różnic. 

Europejskie spotkania osób niepełnoprawnych najbardziej zaangażowały jego w posługę osób 

wobec niepełnosprawnych. Dzisiejsze wyróżnienie mobilizować go będzie jeszcze bardziej 

do intensyfikacji pracy i tego aby jeszcze więcej dać siebie. Jest to wyróżnienie, które 

przyjmuje w imieniu osób sprawnych inaczej, ponieważ najbardziej zasługują na docenienie. 

Mógłby mówić całą sesję, dlaczego tak jest, argumentować i motywować to. Osoby  

te zadziwiają, fascynują przede wszystkim godnością osoby, poza tym przede wszystkim 

swoim pięknem wnętrza, bogactwem ducha, hartem, pogodą serca, radością, optymizmem.  

To naprawdę trzeba widzieć, szczególnie w czasie europejskich spotkań osób 

niepełnosprawnych. Jak te osoby chociażby pokonują trasy pielgrzymki z Myśliborza  

do Rynicy, jak się angażują w zawody sportowe, jakie mają wspaniałe talenty. Jak wielka jest 

ich radość i chęć życia, choć naznaczone są charyzmatem choroby, bólu i cierpienia.  
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Nie ma skargi, nie ma żalu, jest bardzo piękne, wspaniałe ludzkie podejście do życia.  

Oni budują nas wszystkich, pokazują tą piękną stronę życia. Wyróżnienie kieruje w stronę 

tych osób, po to aby przy nich być, bo to jest zawsze wielka zdobycz, wielka skarbnica, którą 

czerpie i wszyscy ludzie którzy z nimi się spotykają także otrzymują właściwe dar  

do wykorzystywania na całe życie. Na zakończenie podziękował ponownie władzom 

samorządowym powiatowym. Podziękował panu Staroście, pani przewodniczącej, Zarządowi 

Powiatu, radnym poprzedniej i obecnej kadencji za troskę o osoby niepełnosprawne, bo nawet 

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych przebiega pod auspicjami powiatu. Wiele różnych 

działań także realizowanych jest w ramach działań powiatu i dzięki wrażliwemu sercu można 

dołączyć swoje serca, aby stworzyć piękny krąg, więź, która łączy z osobami sprawnymi 

inaczej.  

 

III.  Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na temat stanu 

środowiska naturalnego na terenie powiatu gryfińskiego. 

 

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Środowiska w Szczecinie Małgorzata Lansberg-Uczciwek przedstawiła informację o stanie 

środowiska naturalnego na terenie powiatu gryfińskiego, w szczególności skupiając  

się na omówieniu zagadnień związanych z opracowanym przez marszałka województwa 

zachodniopomorskiego programem ochrony powietrza, którym objęty jest powiat gryfiński, 

hałasem i jego monitoringiem, pomiarem pól elektromagnetycznych i kontroli remitentów 

tych pól, inspekcyjnymi działaniami zbiorczymi w 2010 r. oraz z tematem dotyczącym 

zanieczyszczenia ujęcia Tywy oraz spalarni odpadów w Schwedt, szczegółowo opisanymi  

w zał. nr 5 do niniejszego protokołu. Pani naczelnik zachęcała również do korzystania  

z niedawno powstałej strony internetowej WIOŚ – www.geopomerania.pl.  

 

- brak pytań; 

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na wstępie podziękował naczelnikowi Wydziału 

Monitoringu Środowiska za konkretne pokazanie problemów, które dotyczą powiatu 

gryfińskiego oraz uspokojeniu w przededniu świąt, że nie grożą mieszkańcom hałasy, pyły 

oraz pola elektromagnetyczne. Z tego miejsca przekazał pozdrowienia  

dla Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
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oraz dla pracowników WIOŚ. Zarząd w okresie międzysesyjnym pracował na 8 

posiedzeniach, na zadawane pytania były udzielane odpowiedzi na komisjach stałych.  

Na jednym z posiedzeń Zarząd zlecał wykonanie remontu budynków przy ul. Niepodległości 

i 11 Listopada w Gryfinie. Dzisiaj można było uczestniczyć w symbolicznym otwarciu 

parteru budynku przy 11 Listopada. Prace nad przeniesieniem Wydziału Komunikacji  

i Transportu trwały od 2007 r. Najpierw od banku został wykupiony parter budynku. Dwa lata 

trwały negocjacje związane z kwotą zakupu. W tym roku zgodnie z realizacją budżetu 

powiatu rozpoczęta została inwestycja. Inwestycja została zakończona, a Wydział 

Komunikacji i Transportu został przeniesiony do nowej siedziby. Ma nadzieję, że ta 

inwestycja przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania wydziału, ponieważ 

dotychczas mieścił się w piwnicy budynku przy ul. Szczecińskiej, za którą powiat płacił 

miesięczny czynsz dzierżawny wysokości około 12 000,00 zł wraz z mediami. W nowych 

pomieszczeniach pracownicy mają godne warunki i jest to również usprawnienie przede 

wszystkim dla mieszkańców. Zarząd również podpisał porozumienie na udzielenie dotacji dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowych w Gryfinie na zakup samochodu. Poruszana jest ta sprawa 

dlatego, że wiąże się to z umową, jaka w ostatnim czasie została podpisana z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a dotycząca realizacji programu usuwania 

barier. Umowa dotyczy zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych dla 3 jednostek. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymały na wkład własny dotacje od powiatu jak również od 

gmin Gryfino oraz Banie. Chcą ten zakup zrealizować jeszcze w tym roku. Pozostałe 

jednostki to Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chojnie oraz Dom 

Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Na realizację umowy jest czas do końca września 

2012 r. Porozumienie zostało podpisane pod koniec roku, ze względu na brak środków 

finansowych w PFRON, był zawieszony i został uruchomiony dopiero pod koniec roku, 

natomiast wnioski były składane o wiele wcześniej. W imieniu powiatu całą tą mozolną  

i trudną pracę oraz koordynację wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

pod przewodnictwem dyrektor Marianny Kołodziejskiej-Nowickiej. W ramach prac Zarządu 

została również podpisana umowa kredytowa na sfinansowanie przede wszystkim inwestycji 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice,  

na odcinku Trzcińsko–Zdrój – Warnica (granica powiatu)”, na odc. 13 km. Droga została 

oddana do użytku 8 grudnia br. i jest objęta gwarancją, W przypadku pojawienia się w okresie 

zimowym jakichkolwiek usterek, będą one również usuwane. Wojewoda na tę inwestycję 

przekazał dotację w wysokości 2 813 290,00 zł. Starosta ponownie podziękował gminie 

Trzcińsko-Zdrój za udział własny. Ponadto został przygotowany projekt uchwały, który 

związany jest z projektem umowy, który dzisiaj jest poddany pod obrady rady  
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a dot. wydzierżawienia na okres 30 lat nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie, 

którą powiat w tej chwili adaptuje na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego wchodzącego  

w skład Spółki. Związane jest to z przenosinami tejże części tak, aby w budynku, w którym 

teraz się znajduje, uzyskać dodatkową powierzchnię na działalność. Projekt umowy 

przygotowany jest dlatego, ponieważ ma stanowić całość z wcześniej już z podjętą uchwałą 

dot. wydzierżawienia na okres 30 lat pozostałych nieruchomości. Ponadto jest to związane  

z procesem negocjacyjnym, który w tej chwili prowadzony jest w związku ze zbyciem części 

udziałów Spółki, czyli w rezultacie pozyskaniem inwestora większościowego do Spółki. Dwa 

dni temu Zarząd wraz z obsługującą kancelarią prawną dopracowywał szczegóły umów  

i dokumentów. W rezultacie są to trzy dokumenty, które w wersji ostatecznej zostaną 

przekazane radnym jak również dwóm zainteresowanym firmom. Te dokumenty będą 

kończyły proces negocjacyjny i prawdopodobnie w pierwszych dwóch tygodniach stycznia 

2012 r. będzie można rozstrzygnąć, który z inwestorów powinien stać się partnerem. Dodał, 

że w dniu wczorajszym był na spotkaniu samorządowców w Szczecinie, które odbyło  

się z inicjatywy księdza arcybiskupa, marszałka województwa oraz wojewody z okazji 

zbliżających się świąt i Nowego Roku, na którym mowa była o wspólnym domu zarówno  

w kontekście indywidualnym jak również pracy, którą wszyscy wykonują. Dodał, że chciałby 

pochwalić się tym, co jak gdyby jest treścią wypełniającą te słowa. Otóż Starostwo 

Powiatowe zostało laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 Usługi 

Społeczne” w dziedzinie: pomoc społeczna w kategorii: powiaty. Dotyczy to całokształtu 

prac, jakie zostały zrobione przez lata, które wiążą się z konsolidacją tego środowiska, z pracą 

na rzecz rodzin, osób niepełnosprawnych. W to oczywiście wchodzą wszystkie domy pomocy 

społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz przede wszystkim Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie. Praca na terenie powiatu w Polsce została zauważona i jesteśmy 

najlepsi. W dużej mierze jest to zasługa dyrektor Marianny Kołodziejskiej-Nowickiej, która 

od kilku lat zawiaduje Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Jednostka  

na realizację programów pozyskuje środki, które są dobrze wykorzystywane. Jest to zarówno 

praca bieżąca jak również inwestycyjna, czyli mieszkania chronione, system wielofunkcyjnej 

placówki opiekuńczo-wychowawczej.  

 

Starosta Gryfiński złożył podziękowania i gratulacje dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej.  

 

Posiedzenie opuścił radny Sławomir Terebecki, więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych 

(18-1=17). 
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V. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że jeżeli się myli to prosi, aby go sprostować, aby nie 

kontynuował swojej wypowiedzi. W 2010 r. skończyła się dla powiatu gryfińskiego Strategia 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Zapytał, czy Zarząd planuje podjęcie działań w kierunku 

uchwalenia na następne lata Strategii, czy nie, bo podejmowane są uchwały ws. wieloletniej 

prognozy finansowej, wieloletnich działań na następne lata a one nie mają z jakiego 

dokumentu wypłynąć, bo ostatecznie rada powiatu w drodze uchwały przyjmuje Strategię 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w 2010 r. faktycznie skończyła się 

Strategia. Strategia nie jest dokumentem wymagalnym i obligatoryjnym dla jednostek 

samorządu terytorialnego aczkolwiek jest dokumentem pomocnym. W 2011 r. były ujęte 

środki w budżecie powiatu na ten cel, jednak z różnych przyczyn nie zostało to zrealizowane. 

Pieniądze na tę Strategię są przygotowane i zabezpieczone w budżecie powiatu na 2012 r. 

Prawdopodobnie, jak będą ku temu przemyślenia jak to zrealizować, jakie punkty powinny 

się znaleźć, jak dokonać analizy dotychczasowej Strategii, zapewne zostanie to uruchomione  

i w 2012 r. Strategia będzie opracowywana. 

 

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

na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność powiatu gryfińskiego, z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

(druk nr 2/XI);  

 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr XI/79/2011 została podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfi ńskiego na lata 

2011 – 2039 (druk nr 3/XI); 
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Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr XI/80/2011 została podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

na 2011 rok (druk nr 4/XI);  

 

Wniosek Nr BRZ.0003.18.2011 radnego Jana Gładkowa  

prośba o nieodcztywanie paragrafu 1 poza wytłuszczonymi kwotami oraz paragrafu 3 

projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję, następnie 

odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała  

nr XI/81/2011 została podjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039  

(druk nr 5/XI);  

 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję. Po czym  

odczytała uchwałę nr CCXLVI/561/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym projekcie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu 

gryfińskiego na lata 2012-2039, stanowiącą zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku 

głosowania uchwała nr XI/82/2011 została podjęta większością głosów (15 za;  

2 wstrzymujące się; 0 przeciw). 

 

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

powiatu gryfińskiego na rok 2012 (druk nr 6/XI): 

- prezentacja multimedialna, 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 
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- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych, 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków 

radnych, 

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 

- prezentacja multimedialna 

Skarbnik powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację multimedialną w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2012, stanowiącą zał. 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały budżetowej, poprosiła o przedstawienie opinii 

komisji i wniosków radnych. 

 

- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych 

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Henryk Kaczmar odczytał pozytywną opinię  

do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2012 r., stanowiącą zał. nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że Komisja Budżetu i Gospodarki 

przedstawiła opinię do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2012 r., o co również 

poprosiła pozostałe komisje: 

 

1. Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 

przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały,  

2. Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały, 

3. Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Przewodnicząca odczytała uchwałę nr CCXLVI/559/2011 składu orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu gryfińskiego na rok 2012  

(zał. nr 10) oraz uchwałę CCXLVI/559/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu gryfińskiego w 2012 r. (zał. nr 11). 

 

- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu, co do stanowisk  

nie wnosi uwag, ponieważ są one pozytywne. Zarząd wyraża podziękowanie za wyrażenie 

pozytywnej opinii, co do przedłożonego projektu budżetu powiatu na 2012 r. Wnioski, które 

wpływały czy to formalnie czy nie formalnie, w miarę możliwości zostały uwzględnione przy 

konstruowaniu budżetu. W odróżnieniu do budżetu państwa jest możliwość zmieniania 

budżetu powiatu w trakcie roku, a nawet obowiązek. Aktualizowany jest w zależności  

od tego, jak zmieniają się dochody i wydatki. Budżet został skonstruowany zgodnie  

z wytycznymi, starano się ująć zadania możliwe do zrealizowania i stanowiące priorytety, 

czyli zadania w zakresie drogownictwa, zakończenia trwającego kilka lat procesu. Powinno 

się sprostać wyzwaniom, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Priorytetem powiatu i zamiarem 

będzie sprawa szkolnictwa specjalnego, o czym radni byli informowani na komisjach.  

W budżecie są pewne niewiadome i zagrożenia związane z ustawami, które na pewno wejdą 

w 2012 r. i na które do końca nieznana jest odpowiedź. Niewątpliwie jednym z nich jest 

podniesienie składki rentowej o 2%,co będzie skutkowało przy wynagrodzeniach. Ponadto 

nowa ustawa o pieczy zastępczej. Starano się zwiększyć środki, ale czy w wystarczający 

sposób i czy sprosta się oczekiwaniom, to się okaże, będziemy tutaj patrzeć i w tym zakresie 

działać. Nie wiadomo, co się będzie działo w powiatowych urzędach pracy, ewentualnie 

czeka nas zmniejszanie środków i inne algorytmy liczenia środków przeznaczonych  

na przeciwdziałanie bezrobociu. Zapewne radni słyszeli, że niektóre powiaty podejmują 

działania dotyczące nawet redukcji etatów w powiatowych urzędach pracy. Jeżeli chodzi  

o powiat gryfiński, to takich zagrożeń na razie się nie widzi.  

 

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 

- brak; 

 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XI/83/2011 została 

podjęta większością głosów (14 za; 3 wstrzymujące się; 0 przeciw). 
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XI.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak; 

 

XII.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Radny Jerzy Zgoda podziękował Staroście, Zarządowi Powiatu oraz radnym Rady Powiatu 

za podjęcie trudu wykonania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384Z 

Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko –Zdrój – Warnice (granica 

powiatu)”,Trzcińsko-Zdrój – Warnice, drogi istotnej dla naszego rejonu. Jednocześnie zwrócił 

się z prośbą o to, aby umieszczać w materiałach promocyjnych również Radę Powiatu, gdy 

takie inwestycje się odbywają, bo bez niej tej inwestycji również nie byłoby. Jest Zarząd,  

są wszyscy a informacji, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w tej sprawie nie ma. Prośba  

na przyszłość, jeżeli byłoby to możliwe, aby również umieszczać Radę.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że bez Rady Powiatu w tym zakresie  

nic by się nie odbyło, ponieważ głosuje. Na wszystkich polach Zarząd dziękował Radzie. 

Zostało przyjęte w ramach promocji powiatu, że co roku będzie wydawana informacja o tym, 

co Rada zrobiła i na pewno w tejże promocji, w tym wydawnictwie ten postulat, który radny 

zgłasza będzie uwzględniony. Tak samo, jak zostało to zrobione na koniec III kadencji rady 

powiatu, nie dzieląc tutaj nikogo, bo wszystkie uwagi są konstruktywne i staramy  

się w je wsłuchiwać. Jest to sukces wszystkich i zrządzenia losu, że nie spadł śnieg, bo wtedy 

może Zarząd byłby tutaj mocno rozliczany. Podziękował jeszcze raz wszystkim, przede 

wszystkim służy to mieszkańcom. Dobrze została wykonana praca i ma nadzieję, że również 

zostanie to uwzględnione przy absolutorium. Wybiega 6 miesięcy na przód, ale dziękuje 

bardzo. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że radni otrzymali w wykazie pism 

skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie - stanowisko Konwentu Starostów 

Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie algorytmu podziału środków finansowych 

Funduszu Pracy na rok 2012 (zał. nr 12 do niniejszego protokołu) a pismo znajduje 

się do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. Następnie odczytała dyżury radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie w styczniu i lutym 2012 r., stanowiące zał. nr 13 do niniejszego 

protokołu. Radni przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji na terenie 

powiatu gryfińskiego. Dodała, że wpłynęły również życzenia świąteczne z różnych instytucji 
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z terenu powiatu jak również spoza. Gdyby radni byliby zainteresowani to zaprasza  

do zapoznania się. Następnie zwracając się do starosty, radnych powiedziała, że minął 

pierwszy rok wspólnej pracy w IV kadencji Rady Powiatu w Gryfinie. Patrząc z perspektywy 

tego roku na tej sali czasami się spierano, ale częściej wspierano by realizować zadania ważne 

dla mieszkańców powiatu. Z satysfakcją można powiedzieć i nie będzie to próżność, że efekty 

współpracy na tej sali w czasie sesji, praca w komisjach, praca Zarządu, praca urzędników 

starostwa jak również jednostek organizacyjnych powiatu, współpraca z gminami oraz innymi 

podmiotami w powiecie są widoczne. Dodała, że nie będzie wszystkich wymieniać,  

bo przecież nie o to chodzi, ale uważa również, że z satysfakcją można powiedzieć,  

że trudności zostały pokonane. Jest to czas i miejsce, aby przeprosić za te drobne 

uszczypliwości, jakie miały miejsce, jak również przyjąć te przeprosiny i obiecać poprawę  

na przyszły rok. Przewodnicząca życzyła zebranym wszystkiego dobrego, zdrowych, 

spokojnych świąt w miłej rodzinnej atmosferze. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku,  

aby ten nowy rok był dobry, pomyślny, ale przede wszystkim bezpieczny. Ponownie 

podziękowała za roczną współpracę.  

 

XIII.  Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 16.00 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


