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PROTOKÓŁ nr XIV/12 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 28 czerwiec 2012 r. 

 

XIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 czerwca 2012 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 16 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 Starostę Gryfińskiego 

Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu w Gryfinie, 

stypendystów Rady Powiatu w Gryfinie i ich rodziców, zebranych gości, a wśród nich 

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija, Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mł. bryg. Jacka Rudzińskiego, 

kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników i pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy, 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 XIII/12 z dnia 19.04.2012 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

   

II. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce w rok szkolnym 

2011/2012. 
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Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Baczyńska-

Padjasek: „Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji gościmy dziesięciu tegorocznych 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy doskonale wiedzą, że wyznaczanie sobie 

ambitnych celów, znalezienie swojej własnej życiowej ścieżki i konsekwentne stąpanie  

po niej – to najlepsza droga do sukcesu. Dowodem tego są ich wspaniałe wyniki i osiągnięcia 

w nauce, za które zostali nagrodzeni stypendiami Rady Powiatu.  

Są dziś z nami także rodzice stypendystów. Wyróżnienie dzieci to również ich zasługa  

i osobisty sukces, ponieważ to głównie na barkach rodziców spoczywa odpowiedzialność  

i najważniejsze zadania w budowaniu przyszłości kolejnego pokolenia. 

W ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 

Powiatu Gryfińskiego” Rada Powiatu w Gryfinie przyznała jedno stypendium za wybitne 

osiągnięcia w nauce w wysokości 1000 zł Piotrowi Nosulowi.  

 

Piotr Nosul absolwent technikum budowlanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie. Jest osobą bardzo ambitną i samodzielną w zdobywaniu wiedzy. Jego pasją jest 

budownictwo. W roku szkolnym 2011/2012 reprezentował szkołę w okręgowym, a następnie 

w centralnym etapie XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zdobywając tytuł 

finalisty. W szkolnym konkursie lektur, skierowanym do uczniów klas maturalnych uzyskał 

drużynowo III miejsce. Piotr wiąże swoją przyszłość z budownictwem i w związku z tym 

planuje studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

 

Stypendia za wybitne wyniki w nauce w wysokości 500 zł otrzymało dziewięcioro 

absolwentów: 

 

Anna Byszkiewicz absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Wielokrotna stypendystka Rady Powiatu. Podczas 

czterech lat nauki w szkole z zaangażowaniem uczestniczyła w życiu szkoły i klasy, aktywnie 

brała udział w konkursach z różnych dziedzin, a w wolnych chwilach działała na rzecz 

środowiska lokalnego biorąc udział w akcjach charytatywnych. W przyszłości planuje 

ukończyć studia na kierunku fotografii lub fotografii reklamowej. Jej marzeniem jest 

otworzenie własnego studia reklamowego.  

Średnia ocen: 5,25 
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Aleksandra Wichiciel absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Od początku nauki w technikum była ambitną 

uczennicą osiągającą bardzo wysokie wyniki w nauce, brała również udział w wielu 

konkursach przedmiotowych m.in. z języka angielskiego i matematyki. Jej zainteresowania 

związane są z biologia i anatomią człowieka, dlatego planuje kontynuować naukę na studiach 

medycznych.  

Średnia ocen: 5,15 

Niestety Aleksandra z powodów osobistych nie dotarła na dzisiejszą sesję. 

 

Agnieszka Szaruga absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Najważniejsze 

osiągnięcia Agnieszki w roku szkolnym 2011/2012 to zajęcie IV miejsca  

w Archidiecezjalnym Konkursie „Poznajemy dokumenty Ojca Świętego” oraz udział w finale 

wojewódzkim XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadto wielokrotnie reprezentowała 

szkołę w zawodach sportowych. Pasją Agnieszki jest sport, w szczególności koszykówka. 

Interesują ją zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony środowiska. W przyszłości chciałaby 

studiować medycynę. 

Średnia ocen: 5,14 

 

Katarzyna Żołnowska absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Kasia jest wybitną 

sportsmenką, reprezentowała szkołę w licznych zawodach sportowych na etapach 

powiatowych i wojewódzkich, zdobywając czołowe lokaty. Brała także udział w konkursach 

przedmiotowych, m.in. w Archidiecezjalnym Konkursie „Poznajemy dokumenty Ojca 

Świętego”, w którym zajęła II miejsce. Ponieważ zainteresowania Kasi wiążą się ze sportem  

i tańcem jej marzeniem jest, aby przyszłość związana była z tymi dziedzinami. 

Średnia ocen: 5,14 

 

Daria Linkowska absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Systematyczna, sumienna, pracowita, brała czynny 

udział w życiu szkoły, m.in. pełniła obowiązki przewodniczącego samorządu uczniowskiego. 

W wolnych chwilach organizuje wycieczki, podczas których obserwuje i fotografuje 

przyrodę. W przyszłości chciałaby pracować z dziećmi, dlatego wybrała studia na kierunku 

pedagogika. Średnia ocen: 5,08 
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Jakub Pietrzykowski absolwent liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Ambitny, sumienny  

i jednocześnie bardzo skromny. Reprezentował szkołę w licznych konkursach,  

m.in. w wojewódzkim finale Olimpiady Ekologicznej w Szczecinie, w Ogólnopolskim 

Konkursie „Geo-Planeta”, w którym uzyskał bardzo dobry wynik oraz szkolnym konkursie 

wiedzy o Gryfinie, zajmując II miejsce. Jakub jest także uczestnikiem projektu „Elit-Mat”  

oraz konkursu w ramach tego projektu. Zainteresowania Jakuba to matematyka i sport, przede 

wszystkim tenis ziemny, siatkówka i snooker. Nie podjął jeszcze decyzji o wyborze uczelni 

wyższej. 

Średnia ocen: 5,07 

 

Agnieszka Bednarska absolwentka technikum ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jest ambitna i pracowita. Jej zainteresowania związane 

są z szeroką pojętą ekonomią oraz finansami państw i przedsiębiorstw, dlatego planuje 

kontynuować edukację na studiach ekonomicznych. Przyszłą karierę zawodową również 

chciałaby związać ze swoimi zainteresowaniami.  

Średnia ocen: 5,00 

 

Magdalena Cebeńko absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jest niezwykle  

ambitna i pracowita. W IV Archidiecezjalnym Konkursie „Poznajemy dokumenty Ojca 

Świętego” zajęła VIII miejsce. Wolny czas poświęca na działalność społeczną i pomoc 

potrzebującym. Brała udział w akcji „Szlachetna paczka” oraz „Dziewczynka z zapałkami”. 

Do zainteresowań Magdy należy m.in. chemia, biologia i to właśnie z tymi dziedzinami wiąże 

swoją przyszłość. 

Średnia ocen: 5,00 

 

Paula Sowińska absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu językowo-dziennikarskim 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Interesują ją przedmioty 

humanistyczne: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Paula wiąże swoją przyszłość 

ze studiami na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku prawa lub psychologii. 

Średnia ocen: 5,00 

Niestety Paula z powodów osobistych nie dotarła na dzisiejszą sesję. 
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Drodzy stypendyści, serdecznie gratulujemy wyróżnień i życzymy kolejnych nagród  

i wyróżnień na ścieżce dalszej edukacji, a także realizacji wszystkich zamierzeń  

oraz spełnienia marzeń. Dziękuję.” 

 

Stypendystów oraz ich rodziców poproszono o wystąpienie, a Prezydium Rady Powiatu  

 złożyło im gratulacje. 

 

O godz. 14.25 przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz podziękowała stypendystom  

i ich rodzicom za przybycie, ogłosiła 2 minutową przerwę, po czym wznowiła obrady. 

 

III. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XIV).  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pisemne sprawozdanie z prac 

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, radni otrzymali w materiałach sesyjnych.  

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

od porządków obrad po protokoły z posiedzeń jest dostępna dla wszystkich w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Gdyby były jeszcze jakieś pytania do sprawozdania to chętnie na nie 

odpowie.  

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 

 - brak, 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2011 (druk  

nr 2/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała, ze w związku 

z tym, że na poprzedniej sesji Rada Powiatu ustaliła, że nie ma potrzeby odczytywania 

uchwał nie będzie odczytywała ich treści, umożliwiła dyskusję, poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), w obecności 16 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 16, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 
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Uchwała nr XIV/109/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  

w Powiecie Gryfińskim za rok 2011 została podjęta jednogłośnie. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-

2016” (druk nr 3/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 16 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1, 

Uchwała nr XIV/110/2012 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty 

ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016” została podjęta większością 

głosów. 

 

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

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji  

z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego 

obowiązujących w roku 2012 (druk nr 4/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 16 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 16, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIV/111/2012 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania 

sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego 

obowiązujących w roku 2012 została podjęta jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Sławomir Terebecki (16+1=17). 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku  

o dofinansowanie w ramach IV konkursu programu priorytetowego 

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk  

nr 5/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIV/112/2012 w sprawie upoważnienia organu wykonawczego jednostki 

samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach IV konkursu 

programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 6/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIV/113/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej 

samej nieruchomości (druk nr 7/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 
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za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIV/114/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu 

używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi  

na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna (druk  

nr 8/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że uważa, że te zakazy wprowadza się troszeczkę zbyt 

pochopnie. Chociaż sam jest zwolennikiem ciszy i pływa na silnikach elektrycznych  

od 30 lat, kiedy to jeszcze mało, kto pływał na takich. Ale obecnie silniki spalinowe są bardzo 

ciche i wystarczyłby zakaz przekraczania pewnych ilości decybeli, na przykład na skuterach 

wodnych. Jeżeli ktoś poruszałby się powoli to uważa, że byłoby to dopuszczalne. 

Aczkolwiek, jeżeli gmina ma takie życzenie, żeby wprowadzić zakaz, chociaż pewnie nie 

wszyscy obywatele się na to zgadzają a zwłaszcza właściciele łodzi, powiat pewnie przychyli 

się do tego zakazu. Radny usprawiedliwia, dlaczego wstrzymuje się od głosu w takich 

spawach. 

  

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 2, 

Uchwała nr XIV/115/2012 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 

napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie 

gminy Chojna została podjęta większością głosów. 

 



 9 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 9/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIV/116/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej została podjęta jednogłośnie. 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych  

dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych (druk  

nr 10/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIV/117/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące 

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie 

urządzeń wodnych została podjęta jednogłośnie. 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia szkół 

zawodowych (druk nr 11/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 
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za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIV/118/2012 w sprawie przekształcenia szkół zawodowych została podjęta 

jednogłośnie. 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 

2012 r. (druk nr 12/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz otworzyła dyskusję. 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że tak, jak na posiedzeniach komisji powie jednym zdaniem 

do tego tematu, że uważa, że sprawozdania jakby nie wyczerpują całości spraw, które były 

objęte kontrolą. Są one zbyt enigmatyczne. Jeżeli to możliwe radny prosi, aby następne 

sprawozdania były poszerzone, żeby na ich podstawie Rada mogła wypracować sobie jakieś 

zdanie na ten temat. To taka uwaga do sprawozdań.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 2, 

Uchwała nr XIV/119/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

z realizacji planu kontroli za I półrocze 2012 r. została podjęta większością głosów. 

 

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

powiatu na 2012 rok (druk nr 13/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 
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Uchwała nr XIV/120/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2012 – 2039 (druk nr 14/XIV); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4) i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIV/121/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 – 2039 została podjęta jednogłośnie. 

 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 15/XIV); 

 

Na posiedzenie przyszedł Radny Rafał Mucha (17+1=18). 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. (zał. nr 5), omówiła główne założenia polityki 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 r. Sprawozdanie zostało radnym przedłożone  

w ustawowym terminie łącznie ze sprawozdaniem finansowym, informacją o mieniu powiatu, 

jak również z wykonaniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

sprawozdanie o takim samym kształcie i charakterze zostało również przedłożone  

do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej, której opinię radni otrzymali (zał.  

nr 5A) 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz otworzyła dyskusję.  
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Radny Jerzy Zgoda powiedział, że nastąpiło chyba przejęzyczenie podczas prezentacji  

przy relacji dotyczącej spłaty rat kapitałowych pani skarbnik powiedziała, że spłata 

przypadająca w 2011 roku wynosiła 9 milionów złotych, a rozumie, ze chodziło o niecały 

milion czyli 970 tysięcy złotych.  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że było to przejęzyczenie.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz odczytała uchwałę nr XLVI/148/2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 kwietnia  

2012 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie (stanowi zał. nr 6). Następnie poprosiła  

o stanowiska komisji (zał. nr 4). 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że kieruje pytanie do Komisji Rewizyjnej, która jak 

rozumie bardzo mocno pochyliła się nad projektem tej uchwały, jak również nad samym 

absolutorium, gdy precyzowała wniosek. Chciałby, żeby komisja pomogła mu wyjaśnić 

wątpliwości dotyczące kredytu obrotowego, który został zaciągnięty w dniu 13 stycznia 2011 

roku. W jakim trybie ten kredyt został zaciągnięty, w jakim wybrano bank? 

 

Radny Robert Pankratow odpowiedział, że nie wie czy dobrze zrozumiał radnego 

R. Muchę, ale Komisja Rewizyjna nie zaciągała kredytu. Jeśli chodzi o tematykę, zapytania  

i wątpliwości radnych wobec zaciągnięcia tego kredytu to wszyscy radni otrzymali obszerne 

wyjaśnienia, w tym również członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy uznali, że wyjaśnienia 

zawarte w tym temacie są wystarczające i komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że próbował znaleźć tryb, który określony jest  

w umowie, której kopię posiada, w paragrafie 1 ust. 1 jako zapytanie o wycenę i nie doczytał 

się takiego trybu, nie znalazł go w ustawie Prawo zamówień publicznych. Stąd wątpliwości 

radnego. Drugie pytanie dotyczy celu, na jaki ten kredyt został zaciągnięty. Radny takiego 

celu, jaki jest sformułowany w umowie nie znalazł w ustawie o finansach publicznych.  

Czy komisja się pochyliła nad tym punktem? A ściślej rzecz biorąc w paragrafie 1 ust. 1 jest 

następujący zapis „z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru 

budżetowego”. 
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Radny Robert Pankratow odpowiedział, że nie wie czy jest kompetentny żeby odpowiadać 

na tak szczegółowe pytania. Dodał, że jeżeli radny miał takie wątpliwości to powinien 

wcześniej starać się je rozwiać, ale jeśli chciałby poznać zakres, w jakim komisja analizowała 

te dane to protokół z posiedzenia komisji to myśli, że na tą chwilę jest ogólnie dostępny. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że chętnie odpowie na te wątpliwości, 

które myśli, że nie znajdują uzasadnienia. Jeżeli chodzi o kredyt obrotowy to oczywiście jest 

to kredyt w rachunku bieżącym używany tak, jak tutaj pan radny powiedział w momencie, 

kiedy w jednostkach samorządu terytorialnego na przykład występuje brak płynności 

finansowej albo z różnych innych przyczyn. Jeżeli chodzi o uprawnienie do wzięcia tego 

kredytu to ono wynika i oczywiście radni to zapewne dobrze wiedzą, z uchwały Rady 

Powiatu, która daje dyspozycje Zarządowi do zaciągnięcia takiego kredytu, o ile dobrze 

pamięta to w roku 2011 do kwoty 2 milionów złotych. Zatem podczas uchwalania budżetu  

na rok 2011, tak samo jak uchwalając budżet na rok 2012, tak samo jak uchwalając budżet na 

rok 2010 i lata do tyłu. Zazwyczaj, jeżeli zarządy występują o takie uprawnienie to rady 

udzielają taką możliwość. Ten konkretny kredyt, tak jak radni mieli w obszernych 

wyjaśnieniach, tak jak powiedział pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w 2011 roku 

była to kwota ok. 30 000,00 zł i nawet nie przekroczyło 50 000,00 zł. Powiatowi nie opłacało 

się w tamtym okresie rozwiązywać lokaty terminowej, ponieważ akurat w rachunku bieżącym 

było korzystniejsze oprocentowanie i o ile dobrze pamięta z wyjaśnień to zaciągnięcie tejże 

kwoty trwało dwa albo nawet jeden dzień. Prawdopodobnie związane było to z tym,  

że powiat miał w tamtym czasie duży wydatek do zapłaty, kwotę inwestycyjną około dwóch 

milionów złotych. Myśli, że z tego względu należy to uznać za jak najbardziej uzasadnione 

rozwiązanie. Oczywiście zgodnie z przepisami we wszystkich jednostkach samorządu 

terytorialnego kredyt w rachunku bieżącym należy spłacić do końca roku, ale tak, jak już 

powiedział i co potwierdzają dokumenty przedstawione Komisji Rewizyjnej i pozostałym 

radnym, kredyt został spłacony następnego dnia, bo tak działa kredyt w rachunku bieżącym. 

Jeżeli chodzi o sposób wyboru to zgodnie z przepisami wybrany tryb jest jak najbardziej 

dopuszczalny z tego względu, że przy wyborze bierze się pod uwagę wysokość odsetek jakie 

się płaci w ciągu roku, co również było wyjaśniane w tym obszernym piśmie. Poprosił panią 

skarbnik o udzielenie dalszej odpowiedzi. 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że radni otrzymali obszerne 

wyjaśnienia, na jakiej podstawie i w oparciu, o jaki tryb został wyłoniony kredyt w rachunku 
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bieżącym. Dodała, że wyłonienie nastąpiło łącznie ze zmianą banku obsługującego budżet  

w związku z okresem trwania poprzednio zawartej umowy. Ustalone koszty, jakie miałby 

wygenerować kredyt przy założeniu korzystania z niego w okresie trzydziestu dni, stanowiły 

kwotę, która pozwalała zastosować ten a nie inny tryb. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość 

jego zaciągnięcia to ustawa dopuszcza finansowanie przejściowego deficytu kredytem 

obrotowym w rachunku bieżącym i na taki cel został on zaciągnięty.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że nie kwestionuje co do zasady, że są potrzeby w ciągu 

roku finansowania budżetu kredytem, bardzo dogodnym i często tanim. Natomiast chciał 

uzyskać informację, w którym artykule ustawy Prawo zamówień publicznych jest tryb, który 

został użyty w piśmie skierowanym m.in. do Banku BGŻ– zapytanie o wycenę na obsługę 

bankową budżetu powiatu gryfińskiego i jednostek organizacyjnych. Radny takiego trybu nie 

doszukał się w ustawie. To samo określenie znajduje się w umowie kredytowej. Jeśli chodzi  

o cel na co ma być przeznaczony to takiego określenia jakiego użyto w umowie radny 

również nie znalazł w ustawie o finansach publicznych. Pan Starosta był uprzejmy zauważyć, 

że jest dokument, który wyjaśnia procedurę, przyczyny, potrzeby, ale też był uprzejmy 

zauważyć, że zaciągnięcie tego zobowiązania miało umocowania w uchwale Rady Powiatu  

na 2011 rok. Tylko, że radny wnosi wątpliwość taką, że kredyt zaciągnięto 13 stycznia  

2011 r. a uchwałę podjęto 3 marca 2011 r. Natomiast w piśmie pan Starosta powołuje się na 

uchwałę z 2010 r. Czy nie jest to sprzeczne z zasadą roczności budżetu? Chodzi też o rzecz 

taką, że każdorazowo w budżecie na dany rok, Rada uchwala upoważnienie, co do wysokości 

zobowiązań, jakie może zaciągnąć Zarząd Powiatu. Czy tym samym można zaciągnąć kredyt 

na określoną kwotę na finansowanie przejściowego deficytu na okres czterech lat, nie znając 

jeszcze uchwał na kolejne lata, ani co za tym idzie określonej przez Radę Powiatu wysokości 

wartości zaciąganych zobowiązań? Chodzi tak naprawdę o precyzję. Nie doszukuje się 

żadnego przestępstwa czy czegoś takiego, gdyż nie taka była jego intencja. Działania 

samorządu muszą mieć oparcie w przepisach prawa. Wątpliwości są, czy jest to precyzyjne  

i chciałby, żeby w przyszłości unikać takich „wpadek”, jak określanie trybu zapytanie  

o wycenę, którego ustawodawca nie przewidział.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeszcze raz te wątpliwości, które jego 

zdaniem są nieuzasadnione zostaną wyjaśnione panu radnemu na piśmie, z podaniem również 

podstawy prawnej i wyjaśnieniem rozbieżności, które mogą wynikać z nazewnictwa, które 

być może nie odpowiada ustawie, o czym mówił pan radny. Jest przekonany, że powiat zrobił 
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wszystko jak najbardziej prawidłowo, ponieważ nie jest to tutaj nowością. Natomiast samo 

uruchamianie kredytu nawet jeżeli został na niego zrobiony przetarg, może być uruchamiany 

co roku, zgodnie z uchwałą Rady i co roku przekazuje się odpowiednie dokumenty mówiące 

do jakiej wysokości Rada zezwala Zarządowi na uruchomienie kredytu. W tej chwili nie ma 

materiałów w tym temacie, które radni otrzymali w rezultacie dwa lub trzy miesiące temu. 

Natomiast, jeżeli radny miał wątpliwości to mógł je wcześniej wyartykułować i na pewno 

otrzymałby jeszcze raz rzetelną odpowiedź na nie.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że ostatnia wątpliwość, jaką ma i do której prosi, aby się 

ustosunkować a co jest w sprzeczności z tym, co przed chwilą mówił pan Starosta. 

Jedynym warunkiem uruchomienia kredytu było ustanowienie prawnego zabezpieczenia 

tegoż kredytu, co zostało zapisane w paragrafie 2 ust. 3 „warunkiem postawienia kredytu  

do dyspozycji kredytobiorcy jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,  

o którym mowa w paragrafie 6 ust. 1”. Radny nie widzi w umowie podpisanej przez Zarząd  

w dniu 13 stycznia przed podjęciem uchwały przez Radę Powiatu, zapisu na przykład,  

że umowa wejdzie w życie, jeżeli zostanie podjęta stosowna uchwała przez Radę Powiatu. 

Radny prosi o wskazanie, w którym paragrafie znajduje się taki zapis. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w tej chwili nie ma przed sobą 

umowy podpisanej z bankiem. Natomiast zna procedury i również bank je zna, także nie ma 

możliwości chociażby ze strony samorządu, aby wystąpił o uruchomienie kredytu nie mając 

stosownych upoważnień.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że poszedłby dalej i ma wątpliwość czy w ogóle można 

było zawrzeć umowę w takim trybie, w ten sposób i w tej dacie. Chciałby, żeby to 

przeanalizować po to, żeby w kolejnych latach nie popełniać niepotrzebnych błędów, które 

niczemu nie służą.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że szczerze mówiąc nawet nie 

rozumie problemu stawianego przez radnego.  

 

Radny Rafał Mucha odpowiedział, że będąc Starostą nie ma się wyjścia, jak próbować 

zrozumieć stawiany problem.  
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Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że analiza dokumentów 

nie zostanie teraz przeprowadzona i poruszana kwestia nie będzie tutaj rozstrzygnięta, 

następnie zamknęła dyskusję w tej sprawie.  

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że jeżeli Komisja Rewizyjna pochyla się i pracuje nad jakąś 

sprawą to przecież nikt nie wymaga od członków komisji, aby znali się na prawie 

finansowym czy na zamówieniach publicznych. Wówczas jak najbardziej jest dopuszczalne, 

że mogą oni skorzystać z czynników zewnętrznych i zlecić opracowanie lub analizę w celu 

rozwiania niejasności w tej kwestii. A jak rozumie to Komisja Rewizyjna opierała się  

na ocenach Skarbnika Powiatu i Zarządu Powiatu. Gdy jest jakaś wątpliwość to komisja ma 

takie prawo i należy z tego korzystać, żeby przedstawiając na sesji pokazać również 

zewnętrzną opinię, żeby nie było już niejasności.  

 

Radny Robert Pankratow odpowiedział, że umowa była parafowana przez radcę prawnego, 

co dla niego było wiążące. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że nie ma wśród zebranych osób, które nie popełniają 

błędów. Być może w tej sytuacji z takim błędem mamy do czynienia, a mowa o tym tylko  

po to, żeby na przyszłość unikać tego. Jeżeli można znaleźć coś, co jest niewłaściwe to należy 

to poprawić. A wszyscy jak tu siedzą zgodzą się że podpis prawnika nie zawsze chroni przed 

popełnieniem błędu. Radny nie chce mówić, że w tej sytuacji do tego doszło, ale nie da się 

tego wykluczyć.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz zapytała radnego R. Muchę, czy zgłasza 

jedynie swoje wątpliwości czy deklaruje, że umowa jest nieważna ze względu na jakieś 

istotne uchybienia. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że nie chce tutaj przesądzać o ważności czy nieważności 

umowy, bo nie czuje się w tej chwili do tego upoważniony. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że zatem radny zwrócił 

uwagę na zapisy, które Zarząd raz jeszcze przeanalizuje i sprawdzi. 
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Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że chciałby zwrócić uwagę, że odbywa się tutaj 

jakby test i sprawdzanie działań Komisji Rewizyjnej. To wszystko, co powiedział pan 

Starosta zostało powiedziane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dotyczącym badania 

sposobu i celowości zaciągnięcia kredytu. Takie wyjaśnienia otrzymała Komisja Rewizyjna. 

Oczywiście komisja nie wchodziła w sytuacje, o których mówił radny R. Mucha i zgodnie  

z tym, o czym mówił pan R. Pankratow, skoro widnieje podpis prawnika na dokumencie to 

komisja nie jest ponad to. Wszystkie wyjaśnienia i rozmowy na posiedzeniu komisji były 

wystarczające, żeby pozytywnie zaopiniować sprawę. Jeżeli członkowie Komisji Rewizyjnej 

mieliby wczytywać się we wszystkie zapisy i paragrafy to chyba jedynie w sytuacji, gdyby to 

była zlecona kontrola przez Radę. Wówczas można byłoby się wgłębiać i zasięgać opinii 

zewnętrznej. Dodał, że słyszy od jakiegoś czasu ataki na Komisję Rewizyjną a jej członkowie 

wykonują swoją pracę dobrze i sumiennie.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że nikogo nie atakuje ani poszczególnych radnych, 

zespołów, gremiów ani klubów. Radny nie kwestionuje celu, jakim jest zaciągnięcie kredytu 

co do zasady, bo na pewno jest potrzebny, gdyż ciężko jest skarbnikowi funkcjonować bez 

takiej możliwości nawet jeżeli ma budżet nadwyżkowy. Niejednokrotnie w ciągu roku  

z różnych przyczyn istnieje potrzeba, żeby na krótszą czy dłuższą chwilę zaciągnąć 

zobowiązanie. Jednak nie tylko chodzi o cel, ale również o jego legalność. A niestety powiat 

związany jest ważnymi ustawami jak o finansach publicznych czy niemniej ważną ustawą 

prawo zamówień publicznych. To, że cel jest światły to jeszcze nie przesądza, że sposób 

w jaki został zaciągnięty jest prawidłowy. A powinien być taki. Nad tą prawidłowością 

powinni czuwać wszyscy tutaj zebrani. I taka jest intencja podnoszenia tej sprawy. Jeżeli 

ktokolwiek z Komisji Rewizyjnej odebrał, że próbuje zwrócić uwagę na niewłaściwą pracę to 

przeprasza bo nie taka była jego intencja. A intencja była taka, żeby uniknąć ewentualnych 

nieprawidłowości w przyszłości.  

Zapytania radnego R. Muchy dot. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym stanowią 

Wniosek nr BRZ.0003.30.2012 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała projekt uchwały  

i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 16, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 2, 
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Uchwała nr XIV/122/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok została podjęta większością 

głosów. 

 

XIX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 16/XIV); 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow odczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok i zwrócił się do Rady z wnioskiem  

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu  

za 2011 r. (zał. nr 7) 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała uchwałę  

nr LXXV/271/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie dotyczącym udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. (zał. nr 8) 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała projekt uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2011 rok (druk nr 16/XIV), poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 16 radnych, 

przeciw – 0 radnych, 

wstrzymało się – 2 radnych. 

Uchwała nr XIV/123/2012 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2011 rok została podjęta większością głosów. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski serdecznie podziękował w imieniu Zarządu Powiatu 

Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium, pracownikom za zrealizowanie w 2011 roku 

zadań zapisanych w budżecie powiatu. Podziękował radnym za pracę w komisjach,  

ale również za indywidualne uwagi z tych komisji, czego na tej sali nie widać, ale praca 

zarówno w poszczególnych komisjach, jak i na wspólnych komisjach przebiega 
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konstruktywnie. Przykładem tego może być chociażby praca Rady przy przygotowywaniu  

i wspomaganiu Zarządu w negocjacjach przy zbywaniu udziałów w spółce „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Podziękował również służbom mundurowym, które 

współpracują ze Starostwem oraz burmistrzom i gminom za współpracę w realizacji zadań  

na drogach powiatowych.   

 

XX. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że w trakcie obrad nie 

wpłynęły żadne wnioski ani interpelacje. W okresie między sesjami na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych w dniu 28 maja br. został złożony na ręce przewodniczącej wniosek  

nr BRZ.0003.31.2012 w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, odnośnie 

przygotowania projektu uchwały dot. zmian składu osobowego Komisji Rewizyjnej  

(zał. nr 9), który następnie przekazała do Zarządu Powiatu. Stanowisko Zarządu Powiatu jest 

następującej treści „po analizie wniosku radnej Ewy Dudar Zarząd Powiatu w Gryfinie 

informuje, że nie będzie wnosił o jego realizację, z uwagi na to, iż tożsamy wniosek był 

przedmiotem obrad X sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 24 listopada 2011 r.,  

z rozstrzygnięciem negatywnym. Ponadto do dnia dzisiejszego nie zaistniały żadne nowe 

okoliczności.” Podpisali się członkowie Zarządu Powiatu w Gryfinie (zał. nr 10). 

 

XXI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Wniosek nr BRZ.0003.28.2012 radnego Jerzego Zgody 

Prośba o naprawę odcinka na drodze Trzcińsko-Zdrój – Grzybno, w Strzeszowie, gdzie przy 

remoncie drogi i skrzyżowania zapomniano o naprawie dwóch dużych dziur, które stanowią 

niebezpieczeństwo, ponieważ nie daje się ich ominąć.  

 

Wniosek nr BRZ.0003.29.2012 radnego Jerzego Zgody 

Przejeżdżając drogą między Chojną a Cedynią, m.in. w miejscowości Piaski radny zwrócił 

uwagę na stan, w jakim są wybudowane rok lub dwa temu chodniki, a obecnie praktycznie 

zarośnięte z każdej strony jakby wszyscy o nich zapomnieli i nie były używane przez nikogo. 

Radny poprosił o zwrócenie na to uwagi, a także kontrolowanie przez naczelnika Wydziału 

Zarządzanie Drogami właścicieli nieruchomości do utrzymywania tych chodników, które 

bezpośrednio przylegają do ich posesji. 



 20 

Przewodnicząca 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 Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 19 kwietnia 

2012 r. na pismo Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 15 marca 2012 r. 

w/s Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 i zawartych w niej planów  

dot. ZEDO ) - zał. nr 11. 

2. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie skierowane  

do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Szczecinie dot. funkcjonowania laboratorium na terenie Powiatu Gryfińskiego - zał. nr 12. 

3. Uchwała Nr XI/59/S/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 

9 maja 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/104/2012 Rady Powiatu 

w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej - zał. nr 13. 

4. Uchwała Nr XI/60/S/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 

9 maja 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu 

w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące 

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie 

urządzeń wodnych - zał. nr 14. 

5. Stanowisko XV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie 

uporządkowania i modernizacji sieci dróg wraz z odpowiedzią na to stanowisko Dyrektora 

Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej - zał. nr 15. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz odczytała dyżury radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie w lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 r., które stanowią załącznik nr 16. Radni 

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

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że tak już na sam koniec, bo dzisiaj już tak dużo było  

o Komisji Rewizyjnej. Ma tutaj protokół i widać z podpisów, że komisja działała w trzy 
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osobowym składzie, dwóch członków nie było, przy najważniejszych sprawach, jakim jest 

ocena stanu wykonania budżetu. Nie wie, jakie przyczyny tego są, ale komisja nie pracuje  

w pełnym składzie. Jeżeli chodzi o przyczyny tych zmian to one występują cały czas.  

 

Radny Robert Pankratow odpowiedział, że jeszcze raz podnosi temat, Komisja Rewizyjna 

pracuje przy pełnym quorum, decyzje są prawomocne. Czy Komisja Budżetu i Gospodarki 

pracuje zawsze przy pełnym składzie?  

 

Radny Jerzy Zgoda odpowiedział, że tak, obraduje w pełnym składzie.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że nie zawsze Komisja Budżetu i Gospodarki obraduje  

w pełnym składzie.  

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że nie chce wytykać, ale ma dowód, na którym widnieją 

tylko trzy podpisy z pięciu. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz dodała, że to, że widnieją trzy podpisy z pięciu  

to nie skutkuje nieważnością podejmowanych decyzji. 

 

Radny Robert Pankratow odpowiedział, że też ma dowód, że trzy osoby były i jest to pełne 

quorum.  

 

XXII. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 

 


