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PROTOKÓŁ nr XXIV/13 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 23 maja 2013 r. 

XXIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 23 maja 2013 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). 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powitała nieformalną grupę młodzieży 

„Aktywi ści” wraz z opiekunami działającą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, która realizuje projekt pt.: „Postaw na młodzież - Europejski Tydzień Młodzieży” 

finansowany ze środków europejskich. Opiekunami grupy są Wicedyrektor  

ds. wychowawczych mgr Małgorzata Limanówka, mgr Anna Jabłońska-Wróbel, mgr Aneta 

Żurawska-Rusek. 

 

Anna Jabłońska-Wróbel powiedziała, że nazywają się grupą nieformalną zrzeszoną przy 

ZSP nr 1 w Chojnie, która powstała w związku z tym, że razem z koleżanką panią Anetą 

Żurawską-Rusek napisały projekt, który przeszedł i otrzymał dofinansowanie z Unii 

Europejskiej. Główne działania projektu zostały zaplanowane od 26 maja do 02 czerwca. Jest 

to Europejski Tydzień Młodzieży. Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości 

europejskiej i obywatelskiej wśród młodzieży oraz mieszkańców gminy Chojna i okolicznych 

gmin. Jednym z działań tego projektu jest happening zaplanowany na 28 maja (wtorek)  

o godz. 11.00 przed ratuszem w Chojnie, na który wszystkich serdecznie zaprosiła. 

 

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 Komendanta Powiatowej Policji w Gryfinie insp. Andrzeja 

Stechnija, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusławę Florek i Teresę 

Klisowską, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Mariannę 



 2 

Kołodziejską-Nowicką, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Joannę 

Mendrygał, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Edwarda 

Piotrowskiego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wiolettę Rożko, pracowników 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie sekretarz Powiatu Barbarę Rawecką, skarbnik Powiatu 

Izabellę Świderek, naczelników wydziałów, przedstawicieli prasy i mieszkańców powiatu 

gryfińskiego. Przewodnicząca powiedziała, że wszystkich zebranych cieszy obecność grupy 

młodzieży, która znalazła czas na zapoznanie się z działalnością samorządową, co pozwala 

mieć nadzieję i pewność, że za jakiś czas wykorzystując swoją energię, wiedzę i kreatywność 

a przede wszystkim ambicję, staną się liderami w swoich małych społecznościach, będą 

radnymi w poszczególnych strukturach samorządowych a z czasem nawet przedstawicielami 

w Sejmie, Senacie i Europarlamencie, będą inspirować i wdrażać działania służące rozwojowi 

lokalnemu, Polski i Unii Europejskiej. Czego wszystkim serdecznie życzy. Dodała, że obrady 

sesji są jawne czyli każdy może w takich obradach uczestniczyć, jak również zabierać głos po 

uprzednim podniesieniu ręki i otrzymaniu prawa głosu, będzie można włączyć się do 

dyskusji. Następnie przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag (porządek 

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

i Edytę Rybacką.  

 

Na posiedzenie przyszła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska (17+1=18). 

 

Protokół nr XXIII/13 z dnia 25.04.2013 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

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

 

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 6 posiedzeniach, z czego sprawozdanie  

ze względów technicznych sporządzone zostało z 3. Zarząd przede wszystkim zajmował się 

zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, polegało to na powołaniu i 

rozstrzygnięciu konkursu na dodatkowe zadania z rehabilitacji społecznej. W wyniku 

rozstrzygnięcia te zadania będą realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej  
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w Goszkowie i Gryfinie. Oprócz tego Zarząd zajmował się dofinansowaniem warsztatów 

terapii zajęciowej w wysokości 10% kosztów działalności. A także sprawą modernizacji sali 

gimnastycznej w Gryfinie. Zarząd rozstrzygał również sprawę przedłużenia terminu 

wykonania boiska sportowego w Chojnie. Natomiast z zakresu służby zdrowia Zarząd 

zajmował się sprawą odbycia się Zgromadzenia Wspólników, ponieważ istnieje taka 

konieczność zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Zaś w zakresie dróg, przede 

wszystkim rozstrzygnięciem na remonty cząstkowe. Gdyby były jeszcze jakieś pytania do 

sprawozdania to chętnie na nie odpowie.  

 

Radny Jerzy Zgoda w nawiązaniu do zapisów z posiedzenia Zarządu z dnia  

11 kwietnia br., zapytał czy remont sali gimnastycznej w ZSP nr 2 w Gryfinie będzie polegał 

tylko na wymianie nawierzchni podłogi czy również zostanie sprawdzony i wymieniony cały 

podkład tej podłogi. Radny zadał drugie pytanie, odnośnie zapisu z posiedzenia Zarządu z 

dnia 18 kwietnia 2013 r., czy odbyło się i czego dotyczyło Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie”. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnośnie remontu sali gimnastycznej odpowiedział, 

że w pierwszej kolejności zamiarem Zarządu, takie środki zostały zaplanowane i określony 

zakres rzeczowy, była wymiana części ścieralnej wierzchniej nawierzchni. Oczywiście Zarząd 

poprzedził podjęcie decyzji co do tego remontu sprawdzeniem konstrukcji tejże podłogi 

sportowej. W rezultacie z ekspertyzy przedstawionej przez Wydział Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, wynika, że część tej konstrukcji wymaga wymiany, również 

wymiany wymagają rury centralnego ogrzewania a także instalacja elektryczna. Starosta 

dziękując za zadanie tego pytania powiedział, że oczywiście pierwotny zakres robót zostanie 

poszerzony. Rozmawiano również na temat etapowania robót. Natomiast w związku z inną 

inwestycją budową windy miał zostać wykonany remont III pietra internatu i przytrafiła się 

sprawa taka, że zmieniły się przepisy i nie wystarczy samo zgłoszenie robót, które zostało 

negatywnie rozpatrzone przez służby wojewody. Taki zakres prac nie może zostać dokonany 

jedynie przez zgłoszenie robót. W związku z tym ta procedura wstrzymuje rozpoczęcie 

zaplanowanego remontu. Stąd Zarząd proponuje środki, które były zaplanowane w tym roku 

na internat skumulować na remont sali gimnastycznej, żeby dokonać kompleksowego 

remontu zarówno podłogi, również w zakresie jej konstrukcji, zabezpieczenia przed wilgocią  

i wymianą instalacji elektrycznej. Starosta dodał, że będzie to racjonalne wydanie środków. 

Natomiast internat po wyjaśnieniu procedur będzie robiony w następnym roku, w terminie 
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dostosowanym do okresu wakacji, gdzie internat jest zamknięty. Natomiast jeśli chodzi o 

posiedzenie z dnia 18 kwietnia br. i sprawę dotyczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” to zebranie w swojej nazwie ma 

nadzwyczajne, ale jest to zgodne z Kodeksem spółek handlowych. W rezultacie radni 

zobaczą, że co roku będzie robione takie spotkanie z uwagi na przepis Kodeksu spółek 

handlowych, który nakazuje to właścicielom w przypadku ujemnego wyniku, ale tego 

ciągnionego. Za poprzedni rok wynik spółki jest dodatni 160 000,00 zł, lecz Kodeks spółek 

handlowych odnosi się do tzw. wyniku ciągnionego czyli dotyczącego również lat 

poprzednich. Przepis, zdaje się, mówi o tym, że wynik finansowy jeżeli jest gorszy niż kapitał 

własny plus połowa kapitału zapasowego i pożyczek, to w tym momencie Zgromadzenie 

Wspólników musi podjąć formalną decyzję o kontynuowaniu działalności lub ewentualnie  

o tym, że stawia spółkę w stan likwidacji. Ze względu na to, że spółka w poprzednich latach 

miała wynik ujemny, jednak w rezultacie mimo rocznego dodatniego wyniku nie 

zniwelowano straty. Aby spełnić wymóg Kodeksu spółek handlowych, należy się spotkać.  

Z kolei Zarząd nie podjął takiej decyzji i powiedział, że w każdym możliwym czasie można 

zwołać Zgromadzenie Wspólników, ale musi mieć odpowiednie materiały a w tamtym 

momencie tych materiałów Zarząd nie otrzymał (chodzi o plan finansowy spółki na 2013 rok 

pokazujący w jakim kierunku spółka zmierza i jakie będzie podejmowała działania, aby tenże 

wynik dotychczas ujemny zmniejszać). W zeszłym roku okazało się możliwe  

do zrealizowania. W tym roku oczekuje na dokument, że spółka również będzie wychodziła 

na prostą. Zarząd nie miał takiego planu, a pani prezes czekała na spotkanie się najpierw  

z Radą Nadzorczą i termin zostanie ustalony w momencie dostarczenia dokumentów  

i możliwości ich przeanalizowania.  

 

Na posiedzenie przyszedł radny Sławomir Terebecki (18+1=19). 

 

Radny Piotr Bugajski powiedział, że Zarząd wyraził zgodę Wykonawcy panu  

J. Naziemkowi na przedłużenie terminu wykonania inwestycji pn. „Budowa boiska 

sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP nr 1 w Chojnie” do dnia 31 maja br. w 

związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. Radny 

zapytał, czy obecny stan zaawansowania prac pozwala stwierdzić czy ten termin zostanie 

dotrzymany czy znowu nie zajdzie konieczność przedłużania go. A drugie pytanie dotyczy 

zapisu, że Zarząd zobowiązał Wydział Zarządzania Drogami do zorganizowania spotkania  

z nadleśnictwami z terenu powiatu (chodzi o odcinek Trzcińsko-Zdrój – Gogolice). Czy takie 
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spotkanie już się odbyło i jakie są z niego wnioski? Czy odbyło się tylko z nadleśnictwami 

czy rozmawiano również z rolnikami, którzy posiadają duży sprzęt i również będą kiedyś 

korzystali z tej drogi. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na pierwsze pytanie odpowiedział, że pierwotny 

termin wykonania boiska 30 kwietnia, Zarząd przedłużył do 31 maja. Niestety termin ten 

również nie zostanie dotrzymany, a Wykonawca złożył pismo, w którym podnosi swoje racje,  

że w dzienniku budowy w jednym tomie jest jasno zapisane, że zima spowodowała jedno 

miesięczne przesunięcie ustaleń, a dodatkowo inspektor analizując nie wziął pod uwagę 

pierwszego tomu dziennika budowy. Będzie to sprawdzane i w rezultacie ten okres 

niemożności wykonywania prac łącznie wynosi dwa i pół miesiąca. Przede wszystkim 

podniósł też fakt, że na dzień dzisiejszy roboty są już tak zaawansowane, że teoretycznie 

można byłoby je przyspieszyć, ale technologiczne uwarunkowania na przykład położenia 

nakładki asfaltowej wymagają dwóch tygodni, żeby odparowała. W związku z tym z takich 

ostrożnościowych względów Wykonawca wnosił, żeby termin oddania do użytkowania był 

29-30 czerwca. Natomiast co Zarząd zadecyduje w tej sprawie, czy uzna to czy nie, to trudno 

się w tej chwili na ten temat wypowiadać. Na pewno Zarządowi zależy, żeby było to tak 

zrobione, żeby była to dobrze wykonana robota. Wyszła tam jeszcze jedna sprawa będąca na 

plus tegoż Wykonawcy, chociaż projekt urządzenia boiska sportowego był wcześniej 

konsultowany z użytkownikami czyli nauczycielami wychowania fizycznego, okazało się, że 

w tamtym czasie nikt nie zgłaszał uwag. Około tygodnia temu pojawiła się jednak uwaga, że 

nie uwzględniono urządzeń do koszykówki, a ponieważ jest zasadne aby takowe boisko 

znajdowało się to Zarząd podjął taką decyzję. Z kolei, aby takie boisko było muszą zostać 

wylane fundamenty pod konstrukcję do kosza. Zatem faktycznym terminem oddania będzie 1 

września i już wtedy społeczność szkolna będzie mogła korzystać z boiska. Natomiast 

mieszkańcy trochę wcześniej będą mogli korzystać z boiska, bo już w czasie wakacji. Na 

dzisiejszym Zarządzie również zostało uzgodnione z nauczycielami W-F, bo Zarząd chce 

uatrakcyjnić boisko, żeby było przede wszystkim wykorzystywane do realizacji zadań z 

zakresu wychowania fizycznego, ale zostaną tam też zamontowane urządzenia niezniszczalne 

siłowe (atlasy). Co do drugiego pytania to poprosił o dzielenie odpowiedzi naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że spotkanie 

z nadleśnictwami planowane jest na początku czerwca. Do takiego spotkania należy się 
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przygotować, wytypować odcinki najczęściej użytkowane, skompletować dokumenty. Przy 

czym na tą chwilę to spotkanie będzie wyłącznie z nadleśnictwami. Po tym spotkaniu zostanie 

zdecydowane czy będą prowadzone rozmowy z rolnikami. Aczkolwiek osobiście naczelnik 

uważa, że jest to tak szeroka grupa, że trudno byłoby do wszystkich dotrzeć z uzgodnieniami. 

A wiadomo, jak każdy użytkownik drogi, rolnicy również muszą się stosować do 

oznakowania. W spotkaniu z nadleśnictwami chodzi o to, żeby drogi powiatowe mimo 

dostępu dla wszystkich nie były niszczone przez pojazdy z nadleśnictwa dokonujące 

wywózek z lasów. Niejednokrotnie się zdarzało, że drogi zostały uszkodzone. Spotkanie na 

pewno się odbędzie na początku czerwca, lecz konkretna data nie została jeszcze ustalona. 

 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Radny Jerzy Zgoda złożył interpelacje: 

1. Kiedy zostanie wykonane odwodnienie drogi powiatowej od miejscowości Piaseczno 

w kierunku Tetynia, której odcinek za miejscowością Piaseczno jest systematycznie  

w okresie jesieni i wiosny zalewany. Interpelacja nr 38/13 

2. Czy zostaną wykonane poziome oznakowania, białe linie na krawędziach dróg  

na których był wykonany remont z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. Np. droga 

Trzcińsko-Zdrój - Warnice. Interpelacja nr 39/13 

 

IV.  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 2013 (druk nr 2/XXIV);  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski ze względu na to, że na sali jest młodzież wyjaśnił, 

że jednym z zadań powiatu jest usuwanie i zabezpieczanie statków, łodzi aczkolwiek nie 

należy ich mylić z dużymi jednostkami pływającymi. Odbywa się to wtedy kiedy okazuje się 

że policja, która patroluje akweny wodne, ma różne uwagi czy to techniczne czy przede 

wszystkim kiedy rowery wodne, łodzie, kajaki są prowadzone przez pijanych kierowców. 

Wówczas zachodzi konieczność holowanie takiej łodzi do brzegu i jej zabezpieczenia. I jest 

to takie zadanie powiatu, jak w przypadku samochodów. W zeszłym roku takie przypadki się 

nie zdarzyły, natomiast muszą być opracowane procedury do tego zadania. 
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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 XXIV/178/2013 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 2013 została podjęta jednogłośnie. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania 

z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015 (druk nr 3/XXIV); 

 

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 XXIV/179/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2012 

Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata  

2011 - 2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 

budżetowego (druk nr 4/XXIV);  

 

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, 



 8 

Uchwała nr XXIV/180/2013 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  

za I półrocze roku budżetowego, została podjęta jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Ryszard Niedźwiecki (19+1=20). 

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfi ńskiego za 2012 rok (druk nr 5/XXIV): 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 r. (zał. nr 5), omówiła główne założenia polityki 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 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 w tej treści zostało również przedłożone do zaopiniowania Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej, której opinię radni otrzymali. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz odczytała uchwałę nr LVII.155.2013 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia  

2013 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok 

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

o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i odczytała projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok, następnie w obecności  

20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXIV/181/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

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

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok  (druk nr 6/XXIV): 
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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 2012 rok i zwrócił się do Rady z wnioskiem  

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu  

za 2012 r. (zał. nr 7). 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała uchwałę  

nr LXXX.214.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2012 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 2012 rok  (druk nr 6/XXIV), poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4)  

i umożliwiła dyskusję. W obecności 20 radnych (ustawowy skład Rady Powiatu w Gryfinie 

wynosi 21 radnych), przewodnicząca zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXIV/182/2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2012 rok została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

 

Posiedzenie opuścili radny Sławomir Terebecki i radny Ryszard Niedźwiecki (20-2=18). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski serdecznie podziękował w imieniu Zarządu Powiatu 

Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium z tytułu realizacji budżetu, który jest planem jaki 

wyznaczyła Rada Powiatu. Podziękował radnym za to, że w ciągu minionego roku aktywnie 

uczestniczyli również w zmianach tego budżetu uwzględniając wszelkie okoliczności. 

Przeprosił jeżeli były jakieś niedociągnięcia, a Rada ich nie wyolbrzymiała, a często jest tak, 

że przy pracy również zdarzają się takie uchybienia. W sprawozdaniu było widać że dużym 

elementem budżetu, zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej są jednostki organizacyjne 

powiatu. Starosta podziękował kierownikom jednostek organizacyjnych za realizację  
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tej części wspólnego budżetu powiatu, za zarówno dźwiganie sukcesów, ale i porażek. Przede 

wszystkim podziękował za kreatywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

Podziękował przedstawicielom innych jednostek przede wszystkim gminom za współpracę  

w zakresie dróg i oczywiście również pracownikom za pośrednictwem naczelników,  

za przede wszystkim wykonywanie tegoż budżetu. 

 

IX.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

- brak, 

 

X. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska powiedziała, że została poproszona  

o przekazanie na ręce Zarządu Powiatu oraz Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

zaproszenia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gryfińskiego  

do udziału w Radzie Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, której działania do tej 

pory odbywały się bez udziału młodzieży z terenu powiatu. Inauguracja będzie miała miejsce 

27 maja o godz. 10.00. Zaproszenie skierowane jest m.in. do przedstawicieli samorządów 

uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gryfińskiego, żeby wzięli aktywny 

udział w pracach Rady Młodzieży, gdyż uczy to demokracji i rekomendowania pewnych 

ważnych spraw dla młodzieży. Dobrze gdyby powiat miał swoich młodych reprezentantów 

również w takiej radzie.  

 

Radny Jerzy Zgoda zwrócił się do pana Starosty z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego 

dla rodziny, jeżeli byłaby taka możliwość, w miejscowości Lubanowo, gdzie doszło  

do tragedii i spalił się ich dom.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że może się do tego ustosunkować. 

Już wcześniej Zarząd wspierał w przypadku powodzi, jak i takiego wydarzenia losowego  

w gminie Widuchowa, o ile dobrze pamięta było to w zeszłym roku. Wpłynęło podanie  

od poszkodowanych. Po konsultacji sprawy z radnym A. Augustyniakiem i panią Wójt 

Gminy Banie, Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu podjął decyzję, aby poprzez budżet gminy 

Banie udzielić pomocy w wysokości 6 000,00 zł.  
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Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz zwróciła się z prośbę do pana Starosty  

o powołanie roboczej grupy, na przykład w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  

w celu zbadania organizacji ruchu w obrębie centrum miasta Mieszkowice. W zeszłym roku 

gmina wystąpiła z takim wnioskiem jednak nie podjęto działań w tym zakresie. Problem 

dotyczy przejezdność również i ulicami powiatowymi. Może przedstawiciele powiatu, policji 

i gminy mogliby wspólnie podjąć działania w tej sprawie. Na sesji miejskiej 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan H. Rzepczak podnosił temat, że niejednokrotnie 

zwracał się do Zarządu Dróg Krajowych o naniesie znaków poziomych na jezdni i otrzymał 

negatywną odpowiedź mówiącą o standardach i przepisach, gdzie takie znaki mogą być 

umieszczone. Jednak standardy to jedno, a doświadczenia i obserwacje, gdzie najczęściej 

odbywa się ten ruch to drugie. Jeżeli można byłoby wspomóc te działania to bardzo prosi. 

Pismo znak: BRZ.0002.24.2013.DK 

 

Posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Augustyniak (18-1=17). 

 

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 Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: 

K.0010.189.KK.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. zawierające uwagi do uchwały  

nr XXII/170/2013 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2013-2039 wraz z wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu.) - zał. nr 9. 

2. Stanowiska starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów Województwa 

Zachodniopomorskiego wypracowane na Konwencie Starostów Powiatów  

Woj. Zachodniopomorskiego, który odbył się w dniach 18-19.04.2013 r.  

w Siemczynie: 

- w sprawie podjęcia pilnych zmian w polskim systemie oświaty oraz systemie 

zatrudniania i wynagradzania nauczycieli; 

- w sprawie przyszłej perspektywy finansowej, sytuacji gmin i powiatów  

oraz możliwości gmin i powiatów w aplikowaniu o nowe środki. - zał. nr 10. 
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3. Podziękowania od Szefa Inżynierii Wojskowej, które wpłynęły na ręce 

przewodniczącej Rady Powiatu, za zorganizowanie i uczestnictwo w obchodach 68. 

Rocznicy Forsowania Odry w Gozdowicach – zał. nr 11. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dzisiaj Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie odwiedziła grupa dzieci wraz z dyrektorem Przedszkola nr 1 w Gryfinie  

im. Krasnala Hałabały z prośbą o wsparcie działań przedszkola w walce o nowy plac 

zabaw poprzez przesyłanie sms-ów pod numer 7155 wpisują plac.43 Dodał, że rolą 

radnych jest pokazanie, że zależy im na wspólnych inicjatywach z terenu całego powiatu i 

jeżeli wszyscy się w to włączą to może właśnie to przedszkole w powiecie wygra nowy 

plac zabaw. Podobnie poprosił o wsparcie Mamutowca w Brwicach, zgłoszonego przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Chojnie do konkursu internetowego  

na Drzewo Roku, jednakże co do szczegółów odesłał do stron internetowych. Jest to z całą 

pewnością promocja powiatu gryfińskiego. Starosta powiedział, że chciał jeszcze 

podziękować radnej pani Ewie Dudar za włączenie się w maju w układanie arkuszy 

organizacyjnych czyli wskazywanie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Nie jest to 

komfortowa sytuacja kiedy z dwóch powodów generalnie z demografii, jak również  

z powodu ograniczonych środków trzeba zaciskać pasa i dostosowywać się do programów 

nauczania. W konsekwencji często nauczyciele muszą przechodzić na cząstki etatów albo 

w przyszłości tracić to miejsce zatrudnienia. Jasno też wynika, że nadejdzie w kolejnych 

latach fala coraz mniejszych klas gimnazjalnych, potem będzie wzór odwrócony,  

ale to trzeba jakoś przetrwać. Oczywiście to samo odczuwalne jest w szkole specjalnej, 

tutaj uczestniczy w spotkaniach, nie są to proste sprawy, ale powiat też je przejdzie.      

XI.  Zakończenie posiedzenia. 

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

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

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka                                                          

                                                                                Przewodnicząca Rady 

 

 Gabriela Kotowicz 


