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PROTOKÓŁ nr XV/12 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 30 sierpnia 2012 r. 

 

XV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 30 sierpnia 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 17 radnych, co wobec ustawowego składu 

rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni 

goście (zał. nr 2). 

 

I.  Sprawy regulaminowe: 

 

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

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, Zarząd Powiatu, Radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie, Radnych gmin Powiatu Gryfińskiego panią Ewę De La Torre. Następnie powitała 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów i pracowników 

Starostwa Powiatowego, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu Gryfińskiego.  

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag  

(porządek obrad stanowi zał. nr 3). Na protokolantów powołała Dominikę Konopnicką  

i Edytę Rybacką.  

 

Protokół nr XIV/12 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. został przyjęty 

większością głosów (16 za; 1 wstrzymała się; 0 przeciw).  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu w okresie między 

sesyjnym pracował na 8 posiedzeniach. Przekazane radnym sprawozdanie obejmuje okres  

od 14 czerwca do 9 sierpnia. Część tematów, którym poświęcał pracę Zarząd było również 

przedmiotem obrad poprzedniej sesji m.in. przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie, a później uchwały dotyczącej udzielania dotacji celowych na meliorację. Decyzja 

Rady okazała się jak najbardziej trafna. Przy konstrukcji budżetu na 2013 rok spółki wodne 

działające na terenie Powiatu Gryfińskiego intensywnie i w dużej liczbie składały wnioski  
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w tym zakresie. Zarząd działał przede wszystkim w zakresie dróg, podejmowane były decyzje 

m.in. w sprawie zawierania umów, rozstrzygania przetargów oraz realizacji inwestycji. Jedną 

z inwestycji była współpraca z Gminą Stare Czarnowo na ul. Szczecińskiej gdzie wcześniej 

była wykonywana wspólnie nakładka, a obecnie wykonywane są ciągi piesze. Zarząd również 

rozpatrzył pozytywnie, aczkolwiek decyzja była uzależniona od zgody Rady Powiatu  

na współfinansowanie inwestycji z gminą Chojna, bezpośrednio w pobliżu budynku gdzie 

mieści się Powiatowy Urząd Pracy, a gdzie fragment tej inwestycji będzie połączony później  

z wewnętrzną drogą powiatową. Zawarte jest to w dokumentacji technicznej. Zostały 

przeprowadzone procedury przetargowe, jednak ze względu na zabezpieczone środki  

w budżecie powiatu jak również dotacje okazało się, że przeprowadzone procedury 

przetargowe i cena jaka się pojawiła na koniec, około miliona złotych na drogę gruntową 

finansowaną z Ochrony Gruntów Rolnych, spowodowała unieważnienie przetargu. Realizacja 

inwestycji w zakresie przebudowy fragmentu drogi gruntowej Grzybno – Żelechowo  

nie będzie realizowana w tym roku. Były podejmowane także decyzje w zakresie strategii 

funkcjonowania oświaty, wybrano firmę, która zajmuje się pisaniem strategii, 

diagnozowaniem oświaty. Zarząd chciałby zaproponować Radzie Powiatu przyjęcie  

i wdrożenie strategii dotyczącej optymalizacji funkcjonowania szkół specjalnych w Powiecie 

Gryfińskim. Jest to podyktowane zarówno niżem demograficznym jak i bazą, którą posiada 

powiat. Powinna ona być lepiej wykorzystywana poprzez zwiększenie w tym segmencie 

oferty, czego przykładem jest otwarcie nowego kierunku – „Ogrodnictwo” w Szkole 

Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Zarząd prowadzi również 

remont kolejnego piętra w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

W związku z dużym zakresem remontu nie uda się ukończyć tej inwestycji z dniem  

31 sierpnia 2012 r. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że uczniom zostanie udostępnione 

pół piętra, a w niedługim czasie kolejna jego część. Przeprowadzony remont uatrakcyjni 

szkołę oraz będzie możliwe prowadzenie na jej terenie schroniska w okresie letnim,  

czyli szukanie nowych dochodów. W rezultacie można powiedzieć, że na Komisjach były 

udzielane odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania dotyczące sprawozdania. Jeżeliby  

w międzyczasie pojawiły się wątpliwości i dodatkowe pytania Zarząd bądź Starosta Gryfiński 

w imieniu Zarządu udzieli odpowiedzi. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz zwróciła się z zapytaniem, czy są pytania  

do sprawozdania z prac Zarządu. 
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Radny Zgoda zapytał, o wartość i źródła finansowania inwestycji dotyczącej drogi gruntowej 

Grzybno – Żelechowo oraz czy inwestycja ta była powyżej kosztorysu inwestorskiego.  

Na posiedzeniu z dnia 09.08.2012 r. na wniosek naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych zostało dokonane zamówienie z wolnej ręki na wymianę instalacji 

grzejników na drugim i trzecim piętrze internatu. Czy była przewidziane w dokumentacji 

wymiana tych grzejników, jaki zastosowano system (opinia naczelnika w jaki sposób będzie 

następował rozkład temperatur przy zastosowaniu – zaproponowanych przez wykonawcę 

wymiany instalacji CO2) i skąd będą pochodziły środki na realizacje tego zadania  

(57 tys. złotych). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w specyfikacji była przewidziana 

możliwość zamówienia uzupełniającego. Jeżeli chodzi o instalacje centralnego ogrzewania, 

przy wyłanianiu wykonawcy nie podlegała ona ocenie. Natomiast wykonawca mógł się liczyć  

z tym, że takie uzupełnienie zostanie dokonane. Podjęta była przez Radnych uchwała, Zarząd 

dwa miesiące wcześniej składał wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej m.in. wskazując internat na dofinansowanie na termomodernizację. 

Ponieważ wniosek jeszcze nie został rozstrzygnięty, Zarząd uznał, że przy obecnym zakresie 

prac należy dokonać zamówienia uzupełniającego, aby nie było później perturbacji  

z użytkowaniem tego piętra. Zarząd rozważał możliwość, że grzejniki nie będą wymieniane 

na trzecim piętrze, tylko pozostawiony zostanie pion z zaślepionymi wyjściami. Jednak  

po dyskusji Zarząd stwierdził, że należy dokonać wymiany całej instalacji. W sprawie 

rozkładu temperatur, miało to na celu, aby przy wykonywaniu tego zadania nie rozregulować 

całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Reasumując jest to zamówienie 

uzupełniające wynikające ze specyfikacji, która jest zgodna z ustawą o zamówieniach 

publicznych. Jeżeli chodzi o wartość kosztorysową to informacje na ten temat udzieli 

naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami. Zarząd przyjął specyfikację, a w momencie 

ogłoszenia przetargu podawana jest kwota, która jest przeznaczana na zadanie, kwota ta była 

poniżej wartości. Zarząd kierując się racjonalnością i potrzebami zrezygnował z tego zadania  

gdyż różnica wynosiła około 300 – 400 tys. złotych. 

 

Radny Jerzy Zgoda, zapytał o źródła finansowania dodatkowego zamówienia. Skąd będzie 

pochodziła kwota 57 tys. złotych. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że kwota 57 tys. złotych będzie 

pochodziła z budżetu Powiatu Gryfińskiego, środki na realizację tego zadania były 

zabezpieczone. Jest możliwość refundacji, o ile wniosek uzyska pozytywne rozstrzygnięcie.  

 

III.  Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 2/XV) .  

 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że otrzymana informacja została 

przygotowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie Krzysztofa Dankiewicza. 

Pan Dankiewicz jest obecny na sali i jeżeli są jakieś zapytania do przygotowanej informacji  

to można je w tej chwili zadawać. 

 
IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że w okresie między sesjami nie 

wpłynęły żadne zapytania, wnioski, interpelacje. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu 
(druk nr 3/XV);  

 
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 XV/124/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 

służbowej radnym Rady Powiatu została podjęta jednogłośnie. 

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

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 4/XV);  

 
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 XV/125/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie. 

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

sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
położonej w Chojnie (druk nr 5/XV);  

 
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 XV/126/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie została podjęta 

jednogłośnie. 

 
VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania z 

realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 (druk nr 6/XV); 
 

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 XV/127/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2011 

Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata  

2011-2015 została podjęta jednogłośnie. 

 
IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim 
(druk nr 7/XV);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

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

za – 16, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1, 
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Uchwała nr XV/128/2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim została podjęta większością 

głosów. 

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

Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 8/ XV);  
  

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 XV/129/2012 w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii 

drogi powiatowej została podjęta jednogłośnie. 

 
 
XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej  

w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk nr 9/XV) ; 
 

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 XV/130/2012 w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi 

powiatowej została podjęta jednogłośnie. 

 
XII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata  
2011-2016 (druk nr 10/XV); 

 
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 XV/131/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu  

nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
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Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016 została podjęta 

jednogłośnie. 

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

finansowej Gminie Olszyna (druk nr 11/XV); 
 
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 XV/132/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszyna została 

podjęta jednogłośnie. 

 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz poinformowała, że pomoc finansowa będzie 

przekazana na rzecz gminy, która ucierpiała wskutek powodzi, która miała miejsce w lipcu 

2012 roku. 

 
XIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2012 rok (druk nr 12/XV);  
 
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 XV/133/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 
XV.  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 13/XV); 

 

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 XV/134/2012 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. 

 

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

polityki bud żetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok 

(druk nr 14/XV);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz umożliwiła dyskusję, 

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

za – 14, 

przeciw – 3, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XV/135/2012 w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do 

opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok została podjęta większością głosów. 

 

XVII.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od 

początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. (druk nr 15/XV); 

 

- nie zgłoszono uwag do sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg  

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 

 

XVIII.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

XIX.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodnicząca Gabriela Kotowicz poinformowała, że pisma skierowane do wiadomości 

Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady, gdzie można się z nimi zapoznać.  

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 
1. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie skierowane  

do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Szczecinie dot. planów likwidacji Oddziału Laboratoryjnego na terenie Powiatu 

Gryfińskiego – zał. nr 5. 



 9 

2. Pismo Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  

w Szczecinie z dnia 3 lipca 2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gryfinie dot. restrukturyzacji pionu laboratoryjnego – zał. nr 6. 

3. Pismo Wicewojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2012 r. do Starosty 

Gryfińskiego dot. reorganizacji laboratoriów funkcjonujących w strukturach powiatowych 

stacji sanitarno-epidemiologicznych – zał. nr 7. 

4. Zapytanie radnego Piotra Bugajskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. do Przewodniczącej Rady 

Powiatu w Gryfinie dot. planów likwidacji posterunków na terenie Powiatu Gryfińskiego 

wraz z zapytaniem skierowanym od Wicestarosty Gryfińskiego i odpowiedzią 

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie z dnia 7 sierpnia br. w przedmiotowej 

sprawie – zał. nr 8. 

 

Przewodnicząca poinformowała radnych, iż wpłynęło zaproszenie ze strony Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk z Gorzkowa – zał nr 9. Jest to zaproszenie na 

konferencję na temat „Tworzenia nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie - 

Spółdzielnie Socjalne”. Szkolenie to odbędzie się w dniach 24.09.-26.09.2012 r.  

w Pobierowie. Konferencja adresowana jest do organizacji pozarządowych, dyrektorów, 

kierowników jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli Urzędów Miast, Gmin, 

Powiatów, kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Szkolenie jest bezpłatne, 

zakwaterowanie jak również wyżywienie i materiały szkoleniowe. Szkolenie obejmuje 20 

godzin zajęć merytorycznych. Chęć uczestnictwa można zgłosić w Biurze Rady wypełniając 

zgłoszenie. Jednocześnie Przewodnicząca poinformowała, że grafik dyżurów Radnych  

(zał. nr 10) został opracowany już do końca roku. Przewodnicząca poprosiła radnych  

o zapoznanie się z nim. 

 

XX.  Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 14.40 Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Edyta Rybacka 
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 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


