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PROTOKÓŁ nr XVIII/12 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 29 listopada 2012 r. 

 

XVIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 listopada 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 19 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, 

zebranych gości, a wśród nich Zastępcę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska dr inż. Sławomira Koniecznego, Komendanta Powiatowej Policji  

w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija,, kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników  

i pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy i 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 XVI/12 z dnia 27.09.2012 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw). 

Protokół nr XVII/12 z dnia 08.11.2012 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie powiatu gryfińskiego 

(druk nr 1/XVIII); 
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała, że informację 

o stanie środowiska naturalnego na terenie powiatu gryfińskiego przedstawi pan Sławomir 

Konieczny Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska.  

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny podziękował za zaproszenie, oraz przedstawił informację o stanie 

środowiska naturalnego na terenie powiatu gryfińskiego, która stanowi druk nr 1/XVIII. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz zapytała, czy są jakieś 

pytania do pana inspektora. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że zaintrygował go ozon przedstawiony w prezentacji. 

Kiedyś straszono dziurą ozonową, później chorobą AIDS, teraz straszy się dwutlenkiem 

węgla i jeszcze globalnym ociepleniem. Wiadomo też, że ozon jest ponoć dobry na cerę,  

a po burzy jest go dużo w powietrzu, dlatego jest tak przyjemnie. To jak to jest właściwie  

z tym ozonem? Teraz jest go za dużo, dziura ozonowa została nadmiernie załatana i już jej nie 

ma? 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że ten dobry ozon to ozon stratosferyczny, który nas 

chroni przed promieniowaniem słońca i przed promieniowaniem kosmicznym. On jest bardzo 

wysoko. Jest to ten sam ozon tylko gdzie indziej umieszczony. Tam on nie jest szkodliwy, 

tam jest pożyteczny. Natomiast ozon znajdujący się nisko powstaje wtedy, kiedy wysoka 

temperatura jest nisko nad ziemią, na przykład nagrzana szosa asfaltowa i duża ilość spalin. 

Powietrze jest silnie zjonizowane. Ozon występuje tam, gdzie są wyładowania atmosferyczne, 

gdzie jest iskrzenie na przykład z przewodów. To zjawisko nie jest dobre, a wdychany  

w nadmiernych ilościach jest szkodliwy. 

 

Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, czy pomiary w Widuchowej wychwytują 

zanieczyszczenia z południowej części powiatu gryfińskiego, gdzie w Schwedt jest rafineria  

i inne zakłady. Kiedy człowiek w nocy patrzy na teren powiat to tony pyłu przemieszczają się.  
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Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że to prawda. Kiedy Niemcy uruchomili zakłady  

w Schwedt zobowiązali się umową międzynarodową, że będą monitorować powietrze  

oraz informować polską stronę. Do czerwca br. taka informacja miała być przekazana do 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Przed przyjazdem na sesję otrzymał 

informację z Generalnej Dyrekcji, że dopiero teraz otrzymali takie dane i będą one poddane 

analizie. Inspektor wyraził nadzieję, że w przyszłym roku na sesji podczas ponownej 

prezentacji tematu będzie mógł przedstawić również informację o wpływie Schwedt na jakość 

powietrza.  

 

Radny Wojciech Fedorowicz dodał, że zapewne strona niemiecka będzie podawała dane  

ze swojego monitoringu, ale czy strona polska dla porównania będzie dysponowała swoimi 

danymi. 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że nie umie teraz powiedzieć, czy posiadane środki, 

które są coraz bardziej ograniczane, natomiast badań wciąż przybywa, czy ochrona 

środowiska będzie w stanie uruchomić dodatkowe stacje, które będą monitorowały napływ 

powietrza złej jakości z zachodu. Nie da się ukryć, że taki wpływ na pewno jest, ponieważ 

jest przewaga wiatrów zachodnich i północno-zachodnich, więc cos na pewno napływa  

na teren powiatu. Pomiary w Widuchowej nie wskazują na jakieś większe zanieczyszczenia.  

 

Radny Sławomir Terebecki zapytał, o jeziora Morzycko, którego stan czystości podany  

jest jako zły (piąta klasa) w przedstawionym opracowaniu. Jezioro, na którym zorganizowane 

jest jedyne z prawdziwego zdarzenia kąpielisko w powiecie. Czy oprócz opisania złego stanu 

tego jeziora, wydane były także wytyczne władzom samorządowym, które pozwoliłyby na to,  

aby stan jeziora przywrócić do umiarkowanej klasy czystości? Czy jest to sam monitoring  

czy również powstały opracowania naprawcze? 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że nie zna szczegółów jeżeli chodzi o zanieczyszczenie 

jeziora Morzycko. Prawdopodobnie eutrofizacja  zadecydowała jeśli chodzi o ocenę w piątej 

klasie czystości. Badania fitoplanktonu wykazują tutaj piątą klasę. 
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Radny Sławomir Terebecki zapytał, w jaki sposób poprawić stan jeziora,  

przed rozpoczęciem sezonu letniego. Dodał, że jezioro jest głębokie na 60 m, nad jeziorem 

nie znajdują się żadne zakłady, które mogłyby je zanieczyszczać. Jezioro monitorowane jest 

pod względem odprowadzania zanieczyszczeń do jeziora z gospodarstw domowych, ani z pól. 

Jeżeli informacja o zanieczyszczeniu dojdzie do świadomości ludzi to gmina Moryń będzie 

miała spory problem. 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że widzialność krążka Secchiego czyli przeźroczystość 

wody jest bardzo duża, tj. 1,3 m zatem ktoś kto będzie chciał się tam kąpać stwierdzi,  

że woda jest czysta bo jest przeźroczysta i dobrze widać dno. Natomiast taki element jak 

niewidoczny gołym okiem fitoplankton wpływa na piątą klasę czystości. Z jeziorami jest 

duży problem. Pierwszą rzecz, jaką powinno się sprawdzić to wywierana presja na jezioro, 

czyli dokonać rzetelnej inwentaryzacji wszystkiego co dopływa do zbiornika. Może być tak, 

że wokół nie ma zabudowań, ale dociera tam ciek wodny, który z daleka niesie  

już zanieczyszczenia. Każdy dopływ powinien być szczegółowo zbadany. Po tym można 

dopiero stwierdzić czy na jezioro jest wywierana presja. Dodatkowo trzeba byłoby zbadać 

uprawy i sposób nawożenia pól wokół jeziora. Dodał, że w szczegółach nie jest obecnie  

w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, ale można zwrócić się z takim zapytaniem  

do Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Szczecinie prowadzącego szczegółowe 

badania, klasyfikację i ocenę jezior.  

 

Radny Labib Zair zapytał jak pan uważa, czy wzrost PM 10  jest wskazaniem do wykonania 

badania rtg klatki piersiowej. 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że nie. Pył PM10 nie przenika do pęcherzyków 

płucnych, robi to tylko pył PM2,5. Nie jest jednak w stanie ocenić jak ten pył rzeczywiście 

wpływa na zdrowie człowieka, na jego płuca. Dodał, że zanieczyszczenia w powietrzu mogą 

być problemem dla osób wrażliwych z alergiami, dla tych, które mają mniej wydolne płuca  

i przeszły jakieś choroby itd. Wypowiedź ta jest jedynie osobistą oceną, że tam gdzie są 

zanieczyszczenia to osoby szczególnie narażone mają problemy.  

 

Radny Labib Zair powiedział, że wszyscy są narażeni.  
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Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska powiedziała, że od tych kontroli, które wypadły 

źle na terenie powiatu minął rok. Czy te jednostki, które były kontrolowane naprawiły 

wszystkie stwierdzone nieprawidłowości? Czy były rekontrole potwierdzające naprawę tych 

rzeczy?   

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że były kontrole, dlatego że po każdej kontroli 

sporządzany jest protokół i każdy kontrolowany dostaje jasne zalecenia do czego jest 

zobowiązany i w jakim terminie ma to naprawić. Niektóre rzeczy musi naprawić 

niezwłocznie, na niektóre dostaje określony termin, za niektóre jest karany. Nie ma tutaj 

wyszczególnionych wysokości wystawionych mandatów czy kar. Czasami kary są tak 

dotkliwe, że zmuszają potencjalnych zanieczyszczających do natychmiastowych działań. 

Oczywiście każdy kontrolowany jest zobowiązany do przedstawienia raportu z tego,  

co wykonał i jest to również kontrolowane przez Inspektorat Ochrony Środowiska czy zostały 

wykonane zalecenia pokontrolne. Po roku można powiedzieć, że to co zostało stwierdzone 

zostało już również usunięte.  

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar powiedział, że jest z okolic Morynia i z przykrością 

odebrał informację dotyczącą zanieczyszczenia jeziora Morzycko. Ciężko jest stwierdzić jak 

po takiej analizie, która znajdzie się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, zareagują ludzie korzystający z tego jeziora. Zapytał, kto ustalał 

harmonogram badań jeziora. 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ  

w Szczecinie. 

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar zapytał, czy wyniki badań przekazywane  

są do władz samorządowych, do burmistrza czy pozostają tylko do wiadomości Inspektoratu. 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że jeśli chodzi o jeziora to Inspektorat nie ma takiego 

zwyczaju ani obowiązku przesyłania, tylko w przypadku, kiedy samorząd wystąpi o takie 

informacje. Ewentualnie informacje zamieszczane są na stronie internetowej WIOŚ  
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i w serwisie mapowym (www.geopomerania.pl). Jeżeli chodzi o kąpieliska to każdy 

organizujący takie kąpielisko występuje do Inspektoratu o opinię. Wydaje się, że nie było tak 

źle, jak pokazuje tabelka skoro nie pamięta, żeby zostało określone, że w jakimś miejscu nie 

można otworzyć kąpieliska. Co roku wszyscy organizatorzy występują o opinię, czy w danym 

miejscu są jakieś zastrzeżenia do tej części wód (rzek, kanałów, jezior). Opinie, które 

osobiście podpisywał inspektor wszędzie wydana była zgoda na otwarcie kąpieliska. Jeżeli  

w Morzycku nie było takiej zgody to oficjalnie kąpielisko nie mogło być otwarte. 

Jednocześnie inspektor nie wie czy piąta klasa czystości już całkowicie dyskwalifikuje wodę. 

Dodał, że w okresach kiedy nie ma zakwitu fitoplanktonu to można używać takie kąpielisko. 

Natomiast kiedy zakwity się pojawią to trzeba zamykać je.  

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar dodał, że przed każdym uruchomieniem kąpieliska 

Sanepid pobiera próbki wody do badania.  

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny odpowiedział, że oczywiście jest tak. Sanepid jest drugą instytucją 

badającą kąpieliska. 

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar dodał, że nie stwierdzono żadnych zaniedbań  

na jeziorze Morzycko. 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny uzupełnił, że nie jest to bardzo zanieczyszczone jezioro, co widać  

po poziomie fosforu, azotu i przewodności, gdzie wartości są bardzo zbliżone do dwóch 

pozostałych jezior w powiecie. Są to porównywalne wartości jeżeli chodzi o wskaźniki 

fizykochemiczne. Prawdopodobnie problemem tutaj był fitoplankton. W pozostałych 

jeziorach fitoplankton stanowi pierwszą lub drugą klasą, ewentualnie trzecią. Natomiast tutaj 

ewidentnie miały wpływ możliwe zakwity. Wydając taką decyzję dla kąpieliska zawsze 

zaznaczane jest że jezioro narażone jest na eutrofizację, a ze względu na zakwity 

fitoplanktonu może być konieczność okresowego zamknięcia takiego kąpieliska.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz podziękowała  

za prezentację informacji i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.  
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III. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/XVIII).  

 

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. Zarząd obradował na 11 posiedzeniach, z czego sprawozdanie  

ze względów technicznych sporządzone zostało z 9. Gros zadań dotyczyło spraw bieżących  

z zakresu drogownictwa m.in. w drodze przetargu zostały wybrane na dwa lata firmy, którym 

zostały powierzone zadania utrzymania zimowego dróg. W sprawach drogownictwa i budżetu 

przyszłorocznego, który w pracach Zarządu znalazł się i został w ustawowym terminie 

przedłożony radnym, zostały w nim ujęte dwie inwestycje ze "schetynówek", które uzyskały 

wstępną aprobatę przez zespół przy Wojewodzie Zachodniopomorskim wybierający projekty 

do dofinansowania. Następnie gros zadań dotyczyło spraw finansowych, ponieważ zgodnie  

z przyjętymi zasadami na zmiany w planach finansowych jednostek ich kierownicy muszą 

otrzymać zgodę Zarządu. Odbywa się to w ramach kontroli i w rezultacie również 

wykonywania planów finansowych jednostek. Są to często bardzo drobne przesunięcia 

jednakże wymagają zgody Zarządu. Zarząd zajmował się szkołami w perspektywie kolejnych 

lat, zobowiązał dyrektorów szkół do powołania zespołów i przedstawienia harmonogramów 

prac nad aktualizacją planów rozwoju szkół, polityki kadrowej oraz zasad naboru uczniów. 

Zarówno w pierwszym jak i drugim etapie są małe opóźnienie w realizacji. Natomiast 

dyrektorzy w określonym terminie mają przedłożyć harmonogram prac. Oczywiście później 

wyniki będą korygowane przez Zarząd. 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 przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami realizowanymi w 2012 r. (druk nr 3/XVIII); 
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVIII/140/2012 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2012 r. 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk  

nr 4/XVIII); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVIII/141/2012 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu  została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie (druk nr 5/XVIII); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 
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Uchwała nr XVIII/142/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 

której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 6/XVIII); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVIII/143/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego została podjęta jednogłośnie. 

 

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

optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim” 

(druk nr 7/XVIII); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1, 

Uchwała nr XVIII/144/2012 w sprawie przyjęcia „Strategii optymalizacji funkcjonowania 

oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim” została podjęta większością głosów. 

 

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

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2013” (druk nr 8/XVIII); 
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVIII/145/2012 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2013” została podjęta jednogłośnie. 

 

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

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 

2011/2012 (druk nr 9/XVIII); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję. 

 

Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska powiedziała, że po przeanalizowaniu tego 

dokumentu znalazła wiele plusów, ale również pewne rzeczy, które należałoby udoskonalić  

w przyszłorocznej informacji. Jeśli chodzi o plusy to bardzo dobrze został opracowany stan 

organizacji bazy lokalowej w rozdziale pierwszym oraz w rozdziale czwartym działalność 

legislacyjna. Natomiast wobec wyników egzaminów zewnętrznych i wyników matur, 

zabrakło odniesienia do wyników w kraju. Ta informacja posiada tylko porównanie do 

wyników okręgu i wyników województwa. Brak informacji o tendencjach rozwojowych 

poszczególnych placówek. Jeżeli chodzi o działania poradni w tematach zajęć, które 

proponowała placówkom oświatowym, przy części tematu były wpisane informacje, gdzie 

odbywały się szkolenia, jakie placówki z nich korzystały, ale przy niektórych tematach nie 

było takich informacji. Niewiadomo czy ta oferta skierowana przez poradnię do placówek 

oświatowych była w tej części chybiona czy też po prostu zabrakło informacji na temat tego, 

że jednak korzystano z tego typu szkoleń. Jeśli chodzi o dział poświęcony doskonaleniu 

nauczycieli zabrakło informacji ilu nauczycieli zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe i jaki 

ma to wpływ na rozwój szkoły, w jaki sposób były wykorzystywane zdobyte kwalifikacje 

nauczycieli w poszczególnych placówkach. W części poświęconej programowi 

wychowawczemu i profilaktyki w poszczególnych szkołach można znaleźć tylko tematykę 

realizowaną przez poszczególne placówki. Wiceprzewodnicząca oczekiwałaby raczej 
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wniosków i rekomendacji z ewaluacji tych programów, ponieważ ta informacja ma służyć 

przede wszystkim temu, aby radni powiatowi mogli wypracowywać politykę oświatową  

na terenie powiatu gryfińskiego. A nie żeby tylko odłożyć kolejny dokument na półkę ad acta. 

Jeśli chodzi o rozdział poświęcony sukcesom szkół oprócz wymienionych bardzo 

spektakularnych sukcesów uczniowskich, miejsc punktowanych w konkursach, zawodach  

i turniejach, znalazły się tam również informacje, które świadczyłyby tylko o tym,  

że poszczególne placówki brały udział w jakimś wydarzeniu. Natomiast nie zostało wykazane 

na ile te udziały zakończyły się sukcesem, a znalazły się w rozdziale dotyczącym sukcesów 

szkół. Wiceprzewodnicząca poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki żeby w przyszłorocznym sprawozdaniu pod tym kątem przygotować taki 

dokument. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że uwagi zostały przyjęte i będziemy 

się doskonalić. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4) i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1, 

Uchwała nr XVIII/146/2012 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2011/2012 została podjęta większością 

głosów. 

 

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

powiatu na 2012 rok (druk nr 10/XVIII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z otrzymanymi środkami 

w imieniu Zarząd zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały, która zostanie odczytana przez 

skarbnika powiatu.  

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła autopoprawkę do druku nr 10/XVIII. 

Zmiany nastąpiły na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  

w związku z podpisaniem umowy nr 04/32/2012/K/2 zawartej z Ministerstwem Pracy  
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i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy 

Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej-II edycja”. W uchwale w paragrafie 1 ust. 1 zwiększono dochody 

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale  

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 46 342,80 zł. 

W uchwale w paragrafie 2 ust. 1 zwiększono wydatki z tytułu realizacji zadań na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 

85204-Rodziny zastępcze o 46 342,80 zł. 

W uzasadnieniu do uchwały dodano pkt 21 w brzmieniu:  

„21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie 

którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 46 342,80 zł, w związku  

z umową zawartą z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania 

publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej-II edycja”. 

W załączniku nr 1 zwiększono dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny 

zastępcze, § 2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

o 46 342,80 zł. 

W załączniku nr 2 zwiększono wydatki z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny 

zastępcze, w grupie paragrafów „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o 46 342,80 zł. 

W załączniku nr 4 zwiększono dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej w 2012 r. w dziale 852, rozdziale 85204, § 2120, o kwotę 

46 342,80 zł. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVIII/147/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok została podjęta 

jednogłośnie. 
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XIII. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 30 września 2012 r. (druk nr 11/XVIII); 

 

Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem. 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie (druk nr 12/XVIII); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poprosił radnych o wyrozumiałość, gdyby  

ta uchwała została uchylona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Sprawa jest dosyć 

nowa i uchwała musi zostać podjęta w związku z tym, że ustawa wchodzi w życie z dniem 01 

stycznia 2013 r. Tak, jak sprawa była przedstawiana na komisjach, w rezultacie ona w swojej 

strukturze niewiele zmienia, zmienia się nazewnictwo. Strukturalnie to została podjęta próba 

bardziej wyrazistego pokazania roli wychowawczej i opiekuńczej, a rozdzielenia roli 

administracyjnej w placówce. Starosta otrzymał informację, że została uchylona uchwała  

w tej sprawie miasta Szczecina. Często jest tak, że jak ma się do czynienia z nową materią  

to zdarzają się błędy i nie zawsze dobrze odczytywane są intencje uchwałodawcy. 

Podsumowując, zdaniem Zarządu i kancelarii prawnej ten projekt uchwały jest jak najbardziej 

poprawny. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 19 radnych 

zarządziła głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XVIII/148/2012 w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Chojnie została podjęta jednogłośnie. 
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XV. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała,  

że pan Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie dzwonił, że w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych nie może wziąć udziału w dzisiejszej sesji. Gdyby były jakieś 

zapytania to zaprasza on w celu ich objaśnienia. Analizy oświadczeń majątkowych dokonana 

przez Urząd Skarbowy w Gryfinie stanowi zał. nr 5. Na poprzedniej sesji Starosta Gryfiński 

przedstawił informację w zakresie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Przewodnicząca 

przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych i ich korekt, złożonych przez radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie, stanowiącą zał. nr 6. 

 

XVI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

- brak, 

 

XVII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Wniosek nr BRZ.0003.32.2012 radnej Ewy Dudar 

W imieniu Klubu Radnych Powiatu Gryfińskiego Platformy Obywatelskiej RP złożyła prośbę 

o zwołanie wspólnego posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu, w celu omówienia projektu 

budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że dzisiaj na sesji została przyjęta „Strategia optymalizacji 

funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim”, czy w związku z tym,  

że jednym z proponowanych kierunków działań było przekazanie placówki specjalnej  

w Gryfinie dla gminy Gryfino to czy wystąpiono do gminy Gryfino z zapytaniem,  

czy są zainteresowani ewentualnym przejęciem tej placówki? 

 

Wicestrosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że „Strategia optymalizacji 

funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim” przyjęta w dniu dzisiejszym 

przez Radę Powiatu została przekazana Naczelnikowi Wydziału Edukacji z gminy Gryfino. 

Naczelnik zaproszony do udziału w pracach zespołu ds. strategii nie mógł uczestniczyć,  

ale zapoznał się z nią i wytyczonymi kierunkami oraz przekazał informację, że burmistrz 

Gryfina również ją otrzymał.  
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Radna Ewa Dudar zapytała, czy oznacza to, że oficjalnym pismem powiat wystąpił  

do gminy i radni Rady Miejskiej w Gryfinie będą mogli zapoznać się z nią.  

  

Wicestrosta Gryfiński Jerzy Miler powtórzył, że pismo nie było przesyłane natomiast 

osobiście strategię przekazał Naczelnikowi Wydziału Edukacji w gminie Gryfino.  

A czy została przekazana radnym gminnym tego nie wie.  

 

Radna Ewa Dudar dodała, że jej wnikliwość wynika z tego, żeby Rada Powiatu otrzymała 

oficjalną odpowiedź gminy w tej sprawie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że wspólnie na Zarządzie zostało ustalone,  

że naczelnik z gminy Gryfino został zaproszony do prac w zespole, ale formalnie nie ma na to 

potwierdzenia pisemnego.  

 

Radna Ewa Dudar dodała, że w interesie powiatu jest jak najszybsze otrzymanie 

odpowiedzi.  

 

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. Pismo Przewodniczącego Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość w Trzcińsku-

Zdroju z dnia 11 października 2012 r. do Rady Powiatu w Gryfinie dot. zajęcia stanowiska  

w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Trzcińsku-Zdroju (wszyscy radni otrzymali)  

- zał. nr 7. 

2. Informacja z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za I półrocze 2012 r. - zał. 

nr 8. 

3. Informacja Zarządu Związku Powiatów Polskich o działaniach Zarządu w okresie  

od 22.06 do 25.09.2012 r. - zał. nr 9. 

4. Pismo Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r.  

dot. restrukturyzacji Inspekcji Sanitarnej w województwie zachodniopomorskim - zał. nr 10. 
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5. Pismo Kapitana Żeglugi Śródlądowej Czesława Szarka z dnia 07 listopada 2012 r.  

dot. opracowania rządowego programu w celu systematycznego pogłębiania koryta Odry  

- zał. nr 11. 

6. Artykuł prasowy zamieszczony w Kurierze Szczecińskim z dnia 14 listopada 2012 r.  

pt. „Dziewięćdziesiąt milionów na Międzyodrze” - zał. nr 12. 

 

XVIII. Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 15.45 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 

 


