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PROTOKÓŁ nr XVI/12 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 27 września 2012 r. 

 

XVI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 27 września 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 wójta 

gminy Banie Teresę Sadowską, komendantów powiatowych służb, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego, 

przedstawicieli mediów, dyrektorów i przedstawicieli szkół z powiatu gryfińskiego  

oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad,  

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

powołała Agnieszkę Jackiewicz i Edytę Rybacką.  

 

Protokół nr XV/12 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2012 r. został przyj ęty 

jednogłośnie (17 za; 0 wstrzymała się; 0 przeciw).  

 

II. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu 

gryfi ńskiego za rok szkolny 2011/2012. 

 
Młodszy referent Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki Aleksandra 

Wiewióra powiedziała, że sport był od zarania i zapewne pozostanie dla osób  

go uprawiających, radością z pracy nad samym sobą i wielką satysfakcją z rywalizacji  

z innymi. Jest też wielkim spektaklem w niezwykłym teatrze z wielomilionową widownią. 

Startującym daje okazję do skonfrontowania umiejętności z innymi, widzom –  

do niezwykłych przeżyć. Jego wartości mają charakter uniwersalny – nie zależą od płci, 

wieku, rasy, statutu społecznego ani narodowości. Sport uczy systematyczności i ambicji, 
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cierpliwości i sprawiedliwości. Jest szkołą przyjaźni i porozumienia, samokontroli i respektu 

dla innych; dla wielu ludzi staje się sensem życia. 

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie realizując ideę sportu prowadzi 

powiatowe współzawodnictwo szkół w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w 

12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. W roku szkolnym 2011/2012 

przeprowadzono 117 imprez sportowych, w których wzięło udział ok. 9000 uczestników. 

W sportowym współzawodnictwie szkół wśród szkół podstawowych najwięcej 

punktów zdobyła Szkoła Podstawowa w Swobnicy – 246 pkt., zaraz po niej uplasowała się 

Szkoła Podstawowa w Moryniu – 241 pkt. oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie – 223 

pkt. Do rywalizacji przystąpiło 27 szkół podstawowych z naszego powiatu. 

Wśród gimnazjów po raz kolejny zwyciężyło Gimnazjum nr 1 w Gryfinie – 358 pkt. 

Drugą pozycję zajęło Gimnazjum w Baniach – 303 pkt, a zaraz za nim było Gimnazjum  

w Moryniu – 267 pkt. W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów z naszego powiatu. 

Natomiast w Szkołach Ponadgimnazjalnych zwyciężył Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – 235 pkt., przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Chojnie – 205 pkt. oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 188 pkt.  

W zawodach rywalizowały 4 szkoły naszego powiatu. 

W ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie 

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

najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Swobnicy, która zajęła 14 miejsce  

w województwie – 106 pkt., przed Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie  

(15 miejsce w województwie) – 104 pkt. oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Chojnie  

(16 miejsce w województwie) – 102 pkt. Należy podkreślić, że w rywalizacji wzięło udział  

aż 337 szkół podstawowych z naszego województwa. 

Wśród gimnazjów na szczyt powróciło Gimnazjum nr 1 w Gryfinie, które zdobyło 

najwięcej punktów w województwie i zajęło 1 miejsce – 255 pkt. Drugie było Gimnazjum  

w Baniach, które również zdobyło wysokie 9 miejsce w województwie – 157 pkt. Natomiast 

trzecie miejsce zajęło Gimnazjum w Moryniu, które zajęło dopiero 48 miejsce  

w województwie – 62 pkt. W rywalizacji gimnazjów wzięło udział 216 szkół z naszego 

województwa. 

Spadek z pierwszego miejsca odnotował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, który mimo to zajął wysokie 3 miejsce w województwie (237 pkt.). Drugie 

miejsce z naszego powiatu zdobył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  

(27 miejsce w województwie) – 85 pkt., natomiast trzeci był Zespół Szkół 
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Ogólnokształcących w Gryfinie (32 miejsce w województwie) – 73 pkt. W rywalizacji wzięło 

udział 131 szkoły z naszego województwa.  

Ogólnie nasz powiat zajął po raz kolejny wysokie 2 miejsce w wojewódzkim 

współzawodnictwie sportowym szkół w roku szkolnym 2011/2012. Dodała, iż należy mieć 

nadzieję, że tak funkcjonujący system współzawodnictwa szkół pozwoli w przyszłości 

uzyskiwać coraz lepsze wyniki sportowe. 

 
Przedstawicieli wszystkich wymienionych szkół poproszono o wystąpienie, a Starosta 

Gryfiński Wojciech Konarski, przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz, 

członek Zarządu Powiatu w Gryfinie Jan Podleśny wręczyli wszystkim statuetki, upominki 

 i listy gratulacyjne. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski serdecznie podziękował dyrektorom, 

przedstawicielom szkół, nauczycielom wychowania fizycznego za zaangażowanie  

i uczestnictwo we współzawodnictwie szkół oraz organizatorom którzy realizują ideę sportu. 

Dzięki wspólnym działaniom oraz ciężkiej pracy można osiągać sukcesy na arenie sportowej  

i nie tylko, sport kształtuje bowiem charakter i wypracowuje w człowieku same pozytywne 

cechy.  

 

III. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XVI).  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu złożył sprawozdanie 

z 4 posiedzeń. Na komisjach udzielane były wyczerpujące informacje i objaśnienia, w razie 

dodatkowych pytać i wątpliwości Zarząd jest gotowy udzielić odpowiedzi.  

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

do sprawozdania z prac Zarządu. 

 
Radny Zgoda powiedział, że na posiedzeniu 16 sierpnia 2012 roku podjęto decyzję  

w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. 

„Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP nr 1 w Chojnie”, natomiast 

30 sierpnia została wprowadzona zmiana do specyfikacji, w związku z tym zapytał czy  

ta zmiana dotyczyła zmiany koncepcji zasilania boiska. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zmiana ta dotyczyła między 

innymi koncepcji zasilania boiska, jak również rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

Rozszerzenie to związane było z tym, aby obok boiska zrobić połączenie parkingu z drogą. 
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Zmiana zasilania dotyczyła zmniejszenia zakresu z uwagi na to, iż wcześniej w ramach 

przygotowanego projektu miała miejsce budowa przepompowni. Została zastosowana inna 

metoda odprowadzania wód opadowych z boiska, stosując system grawitacyjny. W związku  

z tym nie jest konieczne aż tak duże zasilanie. Na etapie składania zapytań wykorzystując 

możliwości które daje prawo, zapis ten został zmieniony. 

 
Radny Jerzy Zgoda zwrócił się z zapytaniem, na czym polega Finał Korespondencyjny Ligi 

LA Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezesa Szkolnego Związku Sportowego Zielona 

Góra 2012.  

 
Radny Jan Podleśny odpowiedział, że pierwszy rzut tych zawodów odbywa się na jesień  

w całym województwie. Najlepsze zespoły na podstawie uzyskanych rezultatów spotykają się 

w finale wojewódzkim, jest to 20 zespołów. Najlepszych 20 wyników w kraju awansuje  

do finału krajowego. W tym roku w finale spotkało się tylko 9 zespołów. 

 
Na posiedzenie przybył radny Rafał Mucha, więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych 
(17+1=18). 
 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Deloitte, 

które dotyczyło możliwości odzyskiwania podatku VAT przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Zapytała czy planowana jest dalsza współpraca oraz czy propozycje oferowane 

przez firmę były atrakcyjne dla powiatu gryfińskiego. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że spotkanie stanowiło jeden  

z punktów posiedzenia Zarządu z dnia 24.08.2012 roku, firma przedstawiła propozycję 

obsługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT. Można uznać, że spotkanie to było bardzo 

obiecujące ze względu na atrakcyjne warunki współpracy. Po spotkaniu została przedłożona 

umowa współpracy, która obecnie jest analizowana. Starostwo planuje skorzystać z usług 

firmy ze względu na możliwość odzyskania podatku VAT oraz ze względu na możliwość 

przeprowadzenia kontroli zewnętrznej finansów starostwa.  

 

IV. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku 
szkolnego 2012/2013 (druk nr 2/XVI). 

 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że w materiałach sesyjnych została 

przygotowana obszerna informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych  

do roku szkolnego 2012/2013 przez naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki. Jeżeli są pytania, bądź wątpliwości pani naczelnik udzieli stosownej odpowiedzi. 
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- brak uwag 

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

wpłynęły żadne zapytania, wnioski i interpelacje. 

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

Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad 
zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym  
do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych (druk nr 3/XVI); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVI/136/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków 

rzeczywiście poniesionych została podjęta jednogłośnie. 

 
VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2012 r. (druk nr 4/XVI);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVI/137/2012 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2012 r. 

została podjęta jednogłośnie. 

 
VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
realizację programu: „Aktywny samorz ąd” w 2012r. (druk nr 5/XVI);  
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVI/138/2012 w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd”  

w 2012 r. została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na 2012 rok (druk nr 6/XVI);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVI/139/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

X. Informacja z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2012 r. 
(druk nr 7/XVI);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała,  

że w materiałach sesyjnych radni otrzymali uchwałę Nr CXXI/410/2012 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 11 września 2012 r. dotyczącą wydania opinii o informacji Zarządu 

Powiatu w Gryfinie o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r., w której 

pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. Uchwała Nr CXXI/410/2012 jest dostępna 

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Budżet Powiatu (zał. nr 5). 

 

Na posiedzenie przybył radny Sławomir Terebecki, więc w posiedzeniu uczestniczyło  
19 radnych (18+1=19). 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej 

informację z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2012 r., stanowiącą  

zał. nr 6 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego  

za I półrocze 2012 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
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powiatu gryfińskiego, zostały przedłożone radnym w formie pisemnej w ustawowym terminie 

i stanowią zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
XI. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca  

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

analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu, 

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby 

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

do niniejszego protokołu). 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała analizę 

oświadczeń majątkowych Starosty Gryfińskiego i przewodniczącego Rady Powiatu  

w Gryfinie dokonaną przez wojewodę zachodniopomorskiego. Zgodnie z art. 25c ust. 6 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592 ze zm.) oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie, tj. przed 

dniem 30 kwietnia 2012 r. (informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

   

XII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

- brak 

 

XIII.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 

Przewodnicząca Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych do wiadomości 

Rady Powiatu tj.:  

 
1. Sprawozdanie z bezpieczeństwa sanitarnego powiatu gryfińskiego za pierwsze półrocze 

2012 roku – zał. nr 10. 

2. Artykuł prasowy zamieszczony w Głosie Szczecińskim z dnia 06 września 2012 r.  

pt. „Chce walczyć do końca” dotyczący laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim - zał.nr 11. 

3. Petycja mieszkańców sołectwa Bielin w sprawie wytyczenia innej trasy dla transportu 

samochodowego przewożącego kruszywo z kopalni w gminie Moryń – zał. nr 12.  

 
Wyżej wymienione pisma znajdują się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Henryk Kaczmar zwrócił się  

do naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusza Durmy z zapytaniem czy na 

odcinku drogi Mętno – Moryń przewiduje się w przyszłości utrwalenie drogi nawierzchnią 

asfaltową.  

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  

że powstałe wyrwy zostaną zagrysowane emulsją.  

 

XIV.  Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 15.15 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Edyta Rybacka 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 

 


