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PROTOKÓŁ nr XXV/13 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 24 czerwca 2013 r. 

 

XXV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 24 czerwca 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 uczestniczyło 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 Powiatu Gabriela Kotowicz powitała mł. bryg. mgr inż. Jacka 

Rudzińskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie,  

insp. Andrzeja Stechnija Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, Starostę Gryfińskiego 

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

zebranych gości, kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników i pracowników 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy, mieszkańców Powiatu 

Gryfińskiego, a przede wszystkim rodziców, stypendystów, absolwentów powiatowych szkół.  

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag (porządek 

obrad stanowi zał. nr 3). Na protokolantów powołała Edytę Rybacką i Magdalenę 

Romankiewicz.  

 

Protokół nr XXIV/2013 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 maja 2013 r. został 

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

 

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

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  w okresie sprawozdawczym Zarząd 

odbył sześć posiedzeń, z sześciu przedłożył sprawozdanie, które miały miejsce  

w terminie od 8 maja do 11 czerwca 2013 r. Mieszkańcy mogli się zapoznać  

z podejmowanymi decyzjami za pomocą strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Powiatu Gryfińskiego. Zwrócił uwagę na ważne sprawy, które miały miejsce w tym okresie 

m.in. na udzielenie Zarządowi na ostatniej sesji absolutorium, wspomniał  

również o wyróżnieniu powiatu gryfińskiego na IV Kongresie Regionów. Powiat zajął  
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6. miejsce w Rankingu Powiatów do 120 tysięcy mieszkańców. Ranking prowadzi Związek 

Powiatów Polskich, a patronem medialnym są Newsweek i Fakty. W sprawozdaniu znajduje  

się informacja na temat spotkania z prezesem Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  

Sp. z o.o., Zarząd zajmował się wytycznymi na Zgromadzenie Wspólników. Odbywa się to  

w ten sposób, że za każdym razem kiedy jest zwoływane Zgromadzenie Wspólników Szpitala 

Powiatowego Zarząd Powiatu wyznacza uchwałą osobę, która bierze udział w zgromadzeniu 

oraz wykonuje zalecenia czy rekomendacje, które Zarząd Powiatu w danej dziedzinie 

powziął. Zgromadzenie Wspólników odbyło się, tematem posiedzenia w tym okresie było 

podjęcie uchwały (zgodnie z kodeksem cywilnym) dot. udzielenia absolutorium dla Prezesa  

i Rady Nadzorczej. Nie zostało udzielone absolutorium prezesowi (nie uzyskał większości 

głosów w głosowaniu - powiat ma 147 udziałów). Jeżeli chodzi o członków Rady Nadzorczej 

to wszyscy jej członkowie otrzymali absolutorium. Na tym posiedzeniu zostało również 

przyjęte sprawozdanie finansowe Szpitala, należy wspomnieć że w zeszłym roku spółka 

osiągnęła wynik dodatni z kwotą 140 000,00 zł na plusie. Na Zgromadzeniu Wspólników 

kwota ta została przekazana na pokrycie ujemnego wyniku z lat ubiegłych. Została również 

podjęta uchwała zgodnie z kodeksem spółek cywilnych dotycząca dalszego istnienia i dalszej 

działalności spółki. Projekt uchwały (intencyjny), który był również tematem obrad 

zgromadzenia, dot. podniesienia  kapitału założycielskiego, aby zabezpieczyć udział własny 

do wniosku na rozbudowę szpitala do projektu norweskiego. Wspólnik „Dom Lekarski”  

z przyczyn technicznych poprosił o zdjęcie z porządku obrad tego punktu, w związku z czym 

uchwała ta nie była  rozpatrywana. Szpital złożył sprawozdanie z przygotowania do składania 

ofert na opiekę nocną i świąteczną (okres składania do 24 czerwca br.), zadeklarował,  

że zaangażuje się w tą działalność (powiększyć to może kontrakt oraz rozszerzyć zakres usług 

dla mieszkańców). Na jednym z posiedzeń Zarząd przyjął Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, zostały dokonane przesunięcia dot. rozpoczęcia inwestycji w sprawie 

modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 

będzie to inwestycja wykonana jeszcze w tym roku. Uchwała 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, która 

będzie podejmowana na sesji,  związana jest ze złożeniem wniosku do funduszów norweskich 

na poprawę i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych. Jest to program na lata 2014 - 2015, są starania o otrzymanie dotacji, 

aby zwiększyć zakres usług i wyposażyć wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Gryfinie, 

którą prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tego projektu znajduje  

się również dofinansowanie wykonania windy w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  

oraz szkolenie pielęgniarek i opiekunek w zakresie obsługi sprzętu oraz przygotowania 
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warunków do opieki domowej (kwota przeznaczona na te cele wyniesie ponad  

1 400 000,00 zł). Wybrano również wykonawcę, roboty mają się już ku końcowi, dotyczą 

przygotowania miejsc parkingowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie. Jeżeli chodzi o drogi to m.in. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1374Z – dojazd do pól mieszkańców obrębu 

Baniewice o długości 1,470 km”. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Uchwały, które zostały przygotowane na sesję dotyczą przede wszystkim szkolnictwa, 

zarówno ponadgimnazjalnego jak i specjalnego. W przypadku szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego Rada Powiatu będzie podejmowała ostateczne decyzje co do likwidacji 

niektórych szkół, jednak te uchwały dotyczą tylko i wyłącznie spraw administracyjnych. 

Zmieniła się ustawa o systemie oświaty i te szkoły które wchodziły w skład zespołu po prostu 

przestały istnieć (nazewnictwa i takiego typu szkół już nie ma). Stąd konieczność 

uporządkowania spraw, nazewnictwa i statutów szkół. Przed sesją odbyła się komisja  

na której zostały wniesione uwagi co do uchwał edukacyjnych, w związku z tym zostaną 

wniesione stosowne poprawki dotyczące ich nazewnictwa. Zarząd w okresie między 

sesyjnym zajmował się także szkolnictwem specjalnym, w miesiącu maju zatwierdzane były 

arkusze organizacyjne szkół. Od lutego br. do dnia dzisiejszego odbyło się pięć spotkań  

z nauczycielami, rodzicami oraz ze Związkami Zawodowymi w Zespole Szkół Specjalnych  

w Gryfinie. Zostały przedstawione rozwiązania (do akceptacji), które będą głównym tematem 

sesji. Odbyło się również spotkanie ze Stowarzyszeniem Iskierka, które jako podmiot 

niepubliczny był również zainteresowany tym segmentem. Po tych wszystkich wystąpieniach, 

Zarząd zadecydował, że to co zostało zaproponowane jest na dzień dzisiejszy i na przyszłe 

lata najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Tematem obrad sesji będzie także podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod nazwą: 

„Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie”. Powiat gryfiński ma na celu wsparcie działań straży 

pożarnej w zakresie inwestycji i jest odpowiedzialny za złożenie wniosku. Jeżeli są jakieś 

wątpliwości bądź zapytania dotyczące sprawozdania to Zarząd odpowie na wszystkie pytania. 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że na posiedzeniu z dnia 8 maja 2013 r. został poruszony 

temat dotyczący kontroli  w jednostkach. W sprawozdaniu widnieje zapis mówiący o tym,  

że Zarząd jednogłośnie zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli do pisemnego 

upomnienia i zobowiązania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie  

do realizacji zawartej umowy (dot. projektu  pn. „Podniesienie jakości kształcenia 
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zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa  

7 „Rozwój infrastruktury społecznej i ochrona zdrowia” Działanie 7.1 „Infrastruktura 

edukacyjna” poddziałanie 7.1.2 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo 

ponadgimnazjalne”), przestrzegania umownych obowiązków i terminów w okresie trwałości 

projektu, obejmującego także okres po zakończeniu i rozliczeniu umowy. Kara upomnienia 

jest karą wynikającą z kodeksu pracy i z regulaminu i w związku z tym Główny Specjalista 

nie może takiej kary nałożyć na dyrektora jednostki. Poprosił o sprostowanie tej sprawy.  

Na tym samym posiedzeniu Zarząd wybrał ofertę wykonawcy BLUE OCEAN Buisness 

Consulting Sp. z o.o. na zadanie pn. „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”, 

radny zapytał czy w metodologii opracowania tego planu będą uwzględnione konsultacje  

z innymi gminami. Zdanie innych gmin w tym temacie będzie istotne i nie należy ich pomijać 

podczas jego opracowywania. Kolejna sprawa omawiana na posiedzeniu w dniu 16 maja 

2013 r. związana jest z wyborem firmy, która miałaby promować Powiat Gryfiński  

w mediach z ofertą obejmującą m.in. redagowanie i monitorowanie zakładki internetowej 

oraz wizyt ekipy filmowej. Radny zapytał czy mając do dyspozycji pracowników Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz osób pracujących przy redagowaniu strony 

internetowej powiatu gryfińskiego konieczne jest jeszcze zlecanie firmie zewnętrznej 

prowadzenie takiej zakładki. Ostatnie pytanie dotyczy notki prasowej, która ukazała  

się w prasie, którą należy rozumieć jako wypowiedź Pana Starosty, że popiera  

on przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza m. Chojna, zapytał czy  jest 

to stanowisko Zarządu Powiatu czy Starosty Gryfińskiego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ostatnie pytanie nie jest związane  

z pracą Zarządu, w sprawozdaniu nie ma wzmianki na ten temat. Jeżeli radny zapoznał  

się z taką informacją w gazecie czy na stronie internetowej to należy się również zapoznać  

z oświadczeniem, które zostało wydane w tej sprawie i znajduje się na stronach internetowych 

różnych portali informacyjnych. Występuje tutaj sytuacja (w tym kontekście), że przy 

zajmowaniu jakiegokolwiek stanowiska (w tym przypadku starosty), zawsze pojawia  

się ta funkcja. Jest ona przypisywana danej osobie z góry, także wszelkie wypowiedzi będę 

traktowane jako stanowisko Starosty Gryfińskiego. Jednakże nie wszystkie wypowiedzi  

i opinie, które się pojawiają należy utożsamiać bezpośrednio z pełnioną funkcją. Odnosząc  

się do pozostałych pytań to jeśli chodzi o zakładkę internetową, która miałaby promować 

powiat gryfiński w mediach to Zarząd dyskutował na ten temat, ale nie podjął żadnej wiążącej 

decyzji w tej sprawie. Kolokwialnie mówiąc temat ten „wypadł” z Zarządu, odnosząc  
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się do pytania radnego czy jest to potrzebne i niezbędne to należy odpowiedzieć, że tak.  

Na chwilę obecną nie ma wszystkich danych, były pewne wątpliwości w tym temacie. 

Skorzystanie z tego rodzaju promocji miałoby na celu przede wszystkim unowocześnienie 

przekazu informacji, czyli możliwość „linkowania się” do innych stron, jest to główny cel  

dla którego Zarząd zdecydował się na taki krok oraz na możliwość informowania o statystyce 

pozycjonowania wejść na stronę. Odpowiadając na zapytanie dotyczące opracowania  

w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego należy wskazać, że powiat gryfiński jest powiatem, 

który liczy powyżej 80 tys. mieszkańców w związku z tym, zgodnie z ustawą Rada Powiatu 

do roku 2016 musi taki program opracować. Nie jest to program „na półkę” z tego programu 

mają wynikać możliwości organizowania oraz finansowania dowozu z obszarów, które 

komercyjnie dla przedsiębiorców są nieopłacalne. Był organizowany przetarg na jedną z linii 

autobusowych, jednak nikt się nie zgłosił. W ramach metodologii, o którą radny zapytał  

nie ma szczegółowych informacji na ten temat, jednak jest duża szansa, że takie zapytania 

zostaną wystosowane do gmin. Informacja taka zostanie na pewno pozyskana. W temacie 

pisemnego upomnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, 

uprawnień i samego sformułowania, zamiarem było jedynie zwrócenie uwagi dyrektorowi  

na taką sytuację. Zostały być może użyte w tym przypadku zbyt mocne słowa.  Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie realizuje wiele projektów, w związku z tym częściej 

mogą występować jakieś błędy bądź opóźnienia z ich realizacją. Zastrzeżenia, które zostały 

skierowane pod adresem dyrektora szkoły dotyczą jedynie przestrzegania okresu 

monitorowania, wywiązywania się z zawartych umów oraz przepływu informacji. Sytuacja  

ta miała jedynie na celu polepszenie współpracy ze szkołą, być może wyszło  

to trochę niezręcznie, ale intencja była dobra.  

 

III. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 
ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 
2012/2013. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że Rada Powiatu  

w Gryfinie w uznaniu za osiągnięcia od kilku lat przyznaje stypendia, aby osobiście 

pogratulować i podziękować stypendystom, którzy są zapraszani wraz z rodzicami na obrady 

sesji. 

 
Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Aleksandra Wiewióra  

powiedziała, że: 

„Na dzisiejszej sesji gościmy tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.  

Są utalentowani i pracowici. Cytując słowa ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego nauka  
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jest dla nich jak morze…im więcej jej piją, tym bardziej są spragnieni. Ich wszechstronność 

pozwala doskonale godzić obowiązki szkolne z rozwijaniem swoich prywatnych pasji.  

 

Za swoje doskonałe osiągnięcia zostali dziś wyróżnieni przez Radę Powiatu w Gryfinie, 

otrzymując stypendia w wysokości pięciuset złotych. 

 
Są dziś także z nami rodzice stypendystów, ponieważ osiągnięcia dzieci to również  

ich zasługa i osobisty sukces.  

 

Proszę teraz o wystąpienie stypendystów oraz ich rodziców, a Prezydium Rady o wręczenie 

listów gratulacyjnych. 

 
Katarzyna Zgoda  
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Jej zainteresowania związane są szczególnie  

z historią i językami obcymi: angielskim i niemieckim. W roku szkolnym 2012/2013 zajęła  

I miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego, IV miejsce w eliminacjach 

okręgowych Olimpiady Historycznej oraz X miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka 

Angielskiego, Aktywnie działała w szkolnym  Klubie Europejskim Douzelage uczestnicząc  

w wielu inicjatywach oraz projektach międzynarodowych realizowanych przez Klub. Swoje 

wszechstronne zainteresowania rozwijała należąc do Szkolnego Koła Naukowego.  

Jej zainteresowania związane są z przedmiotami humanistycznymi, dlatego planuje studia 

prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wolne chwile poświęca 

literaturze. Średnia ocen: 5,20. 

 
Patryk Kiedrzyń  
Absolwent  Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Jego pracowitość i ambicja miały także 

odzwierciedlenie w konkursach, w których brał udział, często z bardzo dobrymi wynikami, 

m.in. zajął I miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego oraz konkursie 

chemicznym „Chemia wokół nas”. Brał też udział w konkursach językowych, 

matematycznych i informatycznych. Aktywnie uczestniczył w  promocji szkoły. Prywatnie 

interesuje się filmem, muzyką, matematyką i sportem. Jego wielką pasją jest przede 

wszystkim piłka nożna i siatkówka. Interesuje się także architekturą i budownictwem, z czym 

wiąże swoją przyszłość. Średnia ocen 5,13. 

 
Ewa Michalczyszyn 
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie. Ma wszechstronne uzdolnienia, jest pracowita i konsekwentna w realizacji 
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zamierzonych celów. Reprezentowała klasę i szkołę w wielu konkursach, m.in. w Konkursie 

Papieskim oraz w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”. Ma również liczne 

sukcesy w konkursach recytatorskich. Angażowała się w pomoc innym, aktywnie pracowała 

w Szkolnym Klubie Wolontariusza, była też członkiem Szkolnego Klubu Honorowych 

Dawców Krwi. Ewa jest również dobrym sportowcem, wielokrotnie reprezentowała szkołę  

w powiatowych zawodach w piłce koszykowej. Do pasji absolwentki należą nauki ścisłe, 

akwarystyka, film i rękodzieło. Od października zamierza studiować na Wydziale Chemii 

Politechniki  Poznańskiej. Średnia ocen 5,08. 

 
Weronika Zasadzińska 
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. W roku szkolnym 2012/2013 

reprezentowała szkołę w konkursach: ortograficznym i języka niemieckiego oraz  

w zawodach na orientację. Interesuje się biologią i chemią i właśnie z tymi dziedzinami wiąże 

swoją przyszłość. Jej marzeniem są studia na Uniwersytecie Medycznym i praca  

w zawodzie lekarza. Średnia ocen: 5,07. 

 
Dominika Krzosek  
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Była członkiem szkolnego Klubu 

Europejskiego Douzelage, brała udział w wielu inicjatywach oraz projektach 

międzynarodowych realizowanych przez Klub. Działała w Klubie Wolontariusza, brała udział 

w wielu akcjach charytatywnych. Dominika interesuje się biologią i chemią.  

W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia dotyczące psychologii   

i zachowań ludzkich. Planuje kontynuować naukę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Średnia ocen: 5,0. 

 
Natalia Rębacz 
Absolwentka Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie. Asertywność, ambicja i rzetelność to cechy, które pomagają Natalii  

w osiąganiu wyznaczonych celów. W roku szkolnym 2012/2013 zajęła I miejsce  

w szkolnym konkursie wiedzy o Niemczech. Poza nauką jej pasją jest taniec, podróże  

i jazda na rowerze. W przyszłości marzy o karierze ‘biznes woman”, dlatego planuje podjąć 

studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość. Średnia ocen: 5,0. 

 
Andrzej Rybak – niestety nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję, poproszę zatem panią 
Halinę Rybak - mamę Andrzeja o odebranie listu gratulacyjnego 
Andrzej jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-dziennikarskim  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Przygotowania do matury  
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nie przeszkodziły mu w udziale w licznych konkursach, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie 

Historycznym „Krąg”, w którym zdobył wyróżnienie oraz w Ogólnopolskim Konkursie 

Turystyczno-Krajoznawczym, w którym zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. 

Andrzej reprezentował także szkołę w Olimpiadzie matematycznej oraz konkursach „Kangur” 

i „Matematyka innego wymiaru”. Największą pasją Andrzeja jest motoryzacja,  

w szczególności motocykle. Ponadto interesuje się przyrodą, filmem i koszykówką, lubi  

też aktywny wypoczynek na rowerze, podróże i górskie wędrówki. W przyszłości chciałby 

zostać prawnikiem, dziennikarzem motoryzacyjnym lub maklerem giełdowym. Nie wyklucza 

też kariery politycznej. Średnia ocen: 5,33. 

                 
Nieobecna jest także Agata Złomka. List gratulacyjny odbierze pan Marek Złomka - 
tato Agaty. 
Agata jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Gryfinie. Niezwykle ambitna, pracowita i optymistycznie nastawiona do życia.  

Ma szeroki wachlarz zainteresowań od tańca poprzez fotografię, modeling, aż po zagadnienia 

z dziedziny psychologii. Lubi także podróże i jazdę na rowerze. Jej wielkim marzeniem jest 

podróż do Ameryki Północnej. W przyszłości chciałaby być fizjoterapeutką i pomagać 

chorym ludziom. Średnia ocen 5,15. 

 
Rada Powiatu przyznała także stypendium Martynie Pietrzak, niestety ani stypendystka 
ani jej rodzice nie mogli przybyć na dzisiejszą sesję.  
Martyna jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Chojnie. Reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Należała do Szkolnego 

Klubu Wolontariusza oraz do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Była 

uczestniczką projektu „Newton też był uczniem”. Aktywnie działała w Klubie Europejskim 

Douzelage. Zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „Moja polsko-litewska 

przygoda”. Reprezentowała szkołę we współzawodnictwie sportowym w piłce siatkowej, 

piłce ręcznej i koszykówce. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, muzyką oraz sportem,  

w szczególności siatkówką. W przyszłości zamierza studiować gospodarkę przestrzenną  

na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Średnia ocen 5,0”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie ogłosiła 5 minutową przerwę. 
 

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

sesjami wpłynęły trzy interpelacje. 
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Interpelacja Nr 40/13 złożona przez radnego Jerzego Zgodę: 

„Ilu nauczycieli zostało zwolnionych z pracy w bieżącym roku w jednostkach oświatowych  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński oraz jakie były przyczyny 

zwolnień”. 

 

Interpelacja Nr 41/13 złożona przez radnego Jerzego Zgodę: 

„Kiedy zostaną zakończone naprawy cząstkowe dróg powiatowych. Do dnia 21.06.2013 r.  

nie wykonano naprawy drogi powiatowej Trzcińsko Zdrój – Grzybno”. 

 

Interpelacja Nr 42/13 złożona przez radnego Jerzego Zgodę: 

„Proszę o dokonanie przeglądu odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Swobnica 

Gmina Banie, przepust na kanale odwadniającym, przed skrzyżowaniem z drogą w kierunku 

Dłuska Gryfińskiego. Po wystąpieniu opadów tworzy się duże zastoisko wody”. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42  
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu  
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  
i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  
przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XXV); 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

 
za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/183/2013 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia  

i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński została podjęta jednogłośnie. 
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  
nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 
udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 3/XXV); 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

 
za – 16, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1, 

Uchwała nr XXV/184/2013 zmieniający uchwałę nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem  

na realizowane w 2013 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 

Gryfińskiego została podjęta większością głosów. 

 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyłączenia niektórych 

szkół z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 (druk 
nr 4/XXV); 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

 
za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/185/2013 w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91  została podjęta jednogłośnie. 

 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji niektórych szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  
ul. Łużycka 91(druk nr 5/XXV); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski złożył autopoprawkę do projektu uchwały,  

w tytule uchwały słowa  „wchodzących w skład” zmienia się na  „wyłączonych z”.  

Po zmianie tytuł brzmi „w sprawie likwidacji niektórych szkół wyłączonych z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91”. Podobna sytuacja ma miejsce w §1 
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uchwały słowa „wchodzące w skład” zmienia się na „wyłączone z”. Treść § 1 po zmianie 

brzmi „Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się następujące szkoły ponadgimnazjalne 

wyłączone z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91: 

1. II Liceum Profilowane, 

2. Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych, 

3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych”. 

W tytule uzasadnienia do uchwały słowa „wchodzących w skład” zmienia się na „wyłączone 

z”. 

 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że uchwały, które są aktualnie podejmowane w sprawie 

likwidacji szkół regulują stan prawny tych szkół. Szkoły te nie funkcjonują w obecnym 

systemie oświaty,  likwidacja ma jedynie charakter porządkowy. Zostało utrzymane 

kształcenie policealne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i jest to słuszna 

decyzja.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 17 radnych 

zarządziła głosowanie: 

 
za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/186/2013 w sprawie likwidacji niektórych szkół wyłączonych z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 została podjęta jednogłośnie. 

 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyłączenia Liceum 

Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 (druk nr 6/XXV); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

 
za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/187/2013 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego 

Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, ul. Dworcowa 3 została podjęta jednogłośnie. 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3   
(druk nr 7/XXV); 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski złożył autopoprawkę do projektu uchwały,  

w tytule uchwały słowa „wchodzącego  w skład” zmienia się na „wyłączonego z”. Po zmianie 

tytuł brzmi „w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. 

Ryszarda Kuleszy wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,  

ul. Dworcowa 3”. Podobna sytuacja ma miejsce w §1 uchwały słowa „wchodzące w skład” 

zmienia się na „wyłączone z”. Treść §1 po zmianie brzmi „Z dniem 31 sierpnia 2013 r. 

likwiduje się Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające im. ppor. Ryszarda Kuleszy 

wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3”.  

W tytule uzasadnienia do uchwały słowa „wchodzącego w skład” zmienia się na 

„wyłączonego z”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 17 radnych 

zarządziła głosowanie: 

 
za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/188/2013 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 

Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wyłączonego z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 została podjęta jednogłośnie. 

 
XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 8/XXV); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wcześniej podejmowane uchwały 

związane były z likwidacją szkół i miały one charakter czysto porządkowy. Organizowane 

były spotkania z nauczycielami oraz rodzicami w tej sprawie, różne rozwiązania były brane 
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pod uwagę. Jest deklaracja Zarządu, że zarówno siedziba Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie jak i jej otoczenie będzie zadawalające zarówno dla dzieci do niej 

uczęszczających, jak również dla ich rodziców i samych nauczycieli (informacja na ten temat 

stanowi zał. nr 5). Pomimo, że uchwała dotyczy likwidacji to de facto Zarządowi zależy  

na tym, aby siedzibę tej szkoły przenieść w inne miejsce i jest to dobre rozwiązanie.  

Starosta złożył autopoprawkę do projektu uchwały, gdzie wprowadza się zmianę  

do załącznika nr 1 do uchwały, który stanowi Akt Założycielski, zdanie w brzmieniu  

„z dniem 1 września 2013 r. w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

wchodzą” zmienia się na „z dniem 1 września 2013 r. tworzy się Zespół Szkół Specjalnych  

z siedzibą w Nowym Czarnowie w skład którego wchodzą”. W załączniku nr 2 do uchwały, 

który stanowi statut Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie wprowadza  

się następujące zmiany: 

1. W § 3 ust. 1 w drugiej linijce słowo „defektami” zastępuje się słowem 

„niepełnosprawnościami”. 

2. W § 6 ust. 1 po słowach „system oceniania” stawia się kropkę. Wykreśla się słowa  

„w ramach 6 – stopniowej skali ocen”. 

Szczegółowy regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania zostanie opracowany  

przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i będzie stanowił załącznik  

do statutu. Jeżeli chodzi o zmiany zapisów w  § 11 i §14 Statutu Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie to była propozycja, aby zmienić zapis § 11 pkt. 3, który brzmi „Rada 

Zespołu – jeżeli zostanie utworzona” oraz wykreślenie zapisów w §14, który określa 

kompetencje tego organu. Zgodnie z  § 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)  statut szkoły określa 

szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:  

a) dyrektor szkoły, 

b) rada pedagogiczna, 

c) samorząd uczniowski, 

d) rada szkoły oraz rada rodziców — jeżeli zostały powołane.  

Zgodnie z tym, ponieważ statut jest pierwszym statutem Zespołu Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie zapis ten musi pozostać.  

 

Radna Ewa Dudar podziękowała za uwzględnienie jej spostrzeżeń, zwróciła jednak uwagę, 

że była jeszcze jedna kwestia, która była związana z § 20, w którym błędnie wskazano 

odwołanie do nieistniejącego ustępu  nr 5 (§ 25 ust. 5). Jeżeli chodzi o kompetencje Rady 

Zespołu radna zgłosiła swoje wątpliwości co do tego, żeby nie odbierać radzie kompetencji 
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stanowiących, § 14 pozostaje w niezmienionej formie, natomiast po utworzeniu nowego 

zespołu Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji może te zapisy dalej zmieniać.  

Odnosząc się jeszcze do likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie radna wyraziła 

zdanie, że wszelkie wątpliwości, które miały miejsce zostały wyrażone na posiedzeniach 

komisji. Zwróciła uwagę, że uchwały tego typu są problematyczne, ciężkie merytorycznie, ale 

również emocjonalnie. Radna zobowiązała Zarząd do tego, aby tak realizował postanowienia 

uchwały, aby wszystkie dotychczas zgłoszone sugestie, obawy były wdrażane w takiej formie 

w jakiej były przedstawiane na komisjach.   

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 17 radnych 

zarządziła głosowanie: 

 

za – 16, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1, 

Uchwała nr XXV/189/2013 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 

ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum 

Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 

została podjęta większością głosów. 

 
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 9/XXV); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

 
za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/190/2013 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego została podjęta jednogłośnie. 

 
XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia z Powiatem 

Pyrzyckim do projektu pod nazwą: „Usprawnienie zarządzania energią poprzez 
termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie” (druk nr 10/XXV); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 
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za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/191/2013 w sprawie przystąpienia z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod 

nazwą: „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, 

B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie”  została podjęta jednogłośnie. 

 
XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania 

w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1409Z Warnice-
Stare Łysogórki, na odcinku Witnica – Witnica PKP (druk nr 11/XXV); 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

 

za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/192/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości 

stanowiących drogę powiatową Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki, na odcinku Witnica – 

Witnica PKP została podjęta jednogłośnie. 

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 12/XXV); 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 9), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 

 
za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/193/2013 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. 

została podjęta jednogłośnie. 

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

na 2013 rok (druk nr 13/XXV); 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie: 
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za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/194/2013 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 
XVII. Projekt uchwały 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 (druk nr 14/XXV); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

 
 
za – 17, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXV/195/2013 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 została podjęta jednogłośnie. 

 
 

XVIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz powiedział, że zgłoszone na początku sesji interpelacje 

zostały przekazane do realizacji i w ustawowym  terminie zostaną udzielone stosowne 

odpowiedzi. 

 
XIX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego  

to będzie ona monitorowana w związku ze złożonym wnioskiem na Komisji Spraw 

Społecznych przez Przewodniczącego Arkadiusza Augustyniaka. Spostrzeżenia 

przewodniczącego są jak najbardziej zasadne co do wydłużenie godzin pracy aptek  

w okresach jesienno-zimowych, bowiem zachorowalność jest wtedy większa, natomiast   

w okresie letnim przeważnie maleje. Po okresie półrocznym poddane zostaną weryfikacji 

godziny pracy aptek w tych okresach. Jeżeli chodzi o plan pracy Rady Powiatu to najbliższa 

sesja planowana jest w miesiącu sierpniu ze względu na podejmowaną uchwałę dotyczącą 

powołania szkoły przysposabiającej do pracy w nowo powołanym Zespole Szkół Specjalnych 

w Nowym Czarnowie. Interpelacje, które wpłynęły dotyczą bezpośrednio dróg i jedna z nich 
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zapytania o ilość zwolnionych z pracy nauczycieli w jednostkach oświatowych  dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. Odpowiedzi zostaną na pewno udzielone  

na piśmie w ustawowym terminie. 

 

Wniosek nr BRZ.0002.25.2013.ER radnej Ewy Dudar: 

- prośba o przekazanie radnym (w sierpniu) informacji na temat ilości zwolnionych 

nauczycieli oraz jak wygląda ruch kadrowy w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, 

likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego  

w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.  

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że zauważa niebezpieczną tendencję, która nasila  

się z każdym dniem, a związana jest ze wzrostem ilości wypadków motocyklowych  

na terenie powiatu gryfińskiego. Jako osoba, która łączy pasję motocyklową z przyjemnością 

korzystając z obecności komendantów policji i straży pożarnej złożyła: 

 

Wniosek nr BRZ.0002.25.2013.ER radnej Ewy Dudar: 

- prośba o przygotowanie informacji na temat wypadków motocyklowych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego jakie miały miejsce od początku roku kalendarzowego  

wraz z podaniem ich przyczyn. Jak przedstawia się sytuacja w Powiecie Gryfińskim na tle 

województwa i kraju? Ponadto prośba o wdrożenie na terenie Powiatu Gryfińskiego akcji, 

prowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz przez Grupę Orlen, która  

ma na celu zwrócenie uwagi nie tylko motocyklistom, ale również innym użytkownikom 

ruchu drogowego na to aby „patrzeć w lusterka”.  

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że coraz częściej brawura jazdy albo nieumiejętność 

postrzegania uczestników ruchu drogowego (rowerzyści, motocykliści) znajduje tragiczny 

finał. Zaczyna się to robić na tyle niebezpieczne, że doświadczone osoby, które mają 

umiejętności i praktykę stają się tutaj poszkodowanymi.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie insp. mgr inż. Andrzej Stechnij odpowiedział, 

że jeżeli chodzi o sytuacje związane z wypadkami drogowymi na terenie powiatu 

gryfińskiego to rzeczywiście nastąpił wzrost zdarzeń tego typu w skali ogólnokrajowej.  

W powiecie gryfińskim odnotowano wzrost liczby wypadków w porównaniu do roku 

ubiegłego o jedno zdarzenie (wypadek śmiertelny) w którym uczestniczył motocyklista.  

W ubiegłym roku odnotowano 2 wypadki śmiertelne w tym okresie, obecnie są to już  
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3 wypadki. Jeżeli chodzi o przyczyny takiego zachowania to można wyróżnić następujące 

aspekty, niedoświadczenie i młody wiek osoby kierującej pojazdem (są to osoby w wieku  

20-21 lat). Największa liczba zagrożeń związanych z udziałem kierowców na „ścigaczach” 

jest to początek wiosny. Konstrukcje tych motorów są w „adaptacji” do odpowiedniej 

nawierzchni drogowej, warunki z początkiem wiosny powodują to, że masa bitumiczna, asfalt 

są nienagrzane, przyczepność motocykla jest wówczas niższa i jest to powód licznych 

wypadków. Przykładem jest zdarzenie, które miało miejsce w rejonie Chojny, gdzie kierowca 

wszedł w zakręt z dużą prędkością, panowały jeszcze niskie temperatury (początek wiosny)  

przyczepność została utracona i motocyklista wylądował na drzewie. Inny przykład dotyczy 

głośnego wypadku na drodze ekspresowej S3, jego przyczyną poniekąd był młody wiek 

kierowcy (sprawa ta objęta jest śledztwem prokuratorskim) oraz brak dokumentów 

uprawniających do kierowania tym pojazdem. Młody człowiek uczestniczący w tym wypadku 

nie miał uprawnień, ani doświadczenia w użytkowaniu tego rodzaju sprzętu. Dodatkowo 

jeszcze bez nadzoru, bez wsparcia ze strony profesjonalnych osób, użytkowników ogłaszał  

się na różnego rodzaju forach społecznościowych i prowokował innych młodych kierowców 

do zachowań, które świadczą o jego dotychczasowych dokonaniach (bicie rekordów 

prędkości) oraz innych wyczynach. Skończyło się to dla niego tragicznie, gdyż doszło  

do zderzenia czołowego z samochodem osobowym. Podsumowując, na terenie powiatu 

gryfińskiego nie zanotowano drastycznego wzrostu liczby wypadków motocyklowych  

w porównaniu do roku ubiegłego. Są jednak one bardzo tragiczne w skutkach, w innych 

obszarach na szczęście nie ma wypadków śmiertelnych jeśli chodzi o udział pojazdów innego 

rodzaju np. busów, samochodów osobowych czy innych pojazdów specjalnych. Ten temat 

dotyczy tylko motocyklistów, zwłaszcza młodych, którzy nie maja odpowiedniej techniki  

oraz doświadczenia. Jeżeli będzie taka potrzeba to na następnej sesji zostanie przygotowana 

wyczerpująca informacja na temat wszystkich wypadków, które miały miejsce na terenie 

powiatu. W przypadku programu profilaktycznego i szkolenia młodych motocyklistów  

do przemieszczania się po drogach gryfińskich podjęte zostaną wszelkie działania 

zmierzające do tego, aby wprowadzić go w życie.  

 

O godzinie 15:35 posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Augustyniak, więc w posiedzeniu 
uczestniczyło 16 radnych. 

 
Radna Ewa Dudar podziękowała za deklarację i chęć współpracy. Program szkoleń musi 

być dostosowany do tego co ma miejsce na drogach powiatowych. Jeżdżąc motorem  

po drogach powiatowych radna zwróciła uwagę, że zauważa wiele różnych zachowań, które 

w tym szkoleniu znajdą na pewno odzwierciedlenie. Ważną kwestię stanowi przede 

wszystkim „nie patrzenie w lusterka”. Apel radnej o to, aby „patrzeń w lusterka”. 
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Przewodnicząca Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych do wiadomości 

Rady Powiatu tj.:  

 
Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 
1. Interpelacje złożone przez Radnego Jerzego Zgodę: nr 38/13 dot. wykonania odwodnienia 

drogi powiatowej od miejscowości Piaseczno w kierunku Tetynia oraz nr 39/13  

dot. poziomego oznakowania dróg, na których był wykonany remont  w zakresie nowej 

nakładki asfaltowej np. droga Trzcińsko Zdrój – Warnice, wraz z odpowiedzią Zastępcy 

Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 04.06.2013 r. w przedmiotowej 

sprawie (wszyscy radni otrzymali) – zał. nr 6. 

2. Pismo Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich znak: Or.A.0040/XVIXO-9/13 z dnia 

17 maja 2013 r. zawierające informacje o przebiegu XVI Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 8-9 kwietnia br. w Wiśle – zał. nr 7. 

 

Podziękowanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  

za umożliwienie młodzieży wraz z opiekunami udziału w XXIV Sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie oraz za serdeczne przyjęcie – zał. nr 8. 

 

Wyżej wymienione pisma znajdują się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. Przewodnicząca 

poinformowała, że grafik dyżurów radnych (zał. nr 9) został opracowany od lipca  

do września 2013 r., poprosiła radnych o zapoznanie się z nim. 

 

Radna Ewa Dudar wyraziła sugestię na temat biuletynu, który otrzymali wszyscy radni.  

Jest to dobry pomysł na promowanie powiatu gryfińskiego, jednak wyraziła opinie, że jego 

format jest nie do końca praktyczny i wygodny do czytania. Według radnej lepszym 

rozwiązaniem w tym przypadku byłoby rozpropagowanie go w nieco innym formacie np. A4.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska powiedziała,  

że odnosząc się do wypowiedzi radnej to z technicznego punktu widzenia, takie rozwiązanie 

nie jest do końca możliwe. Biuletyn obfituje w wiele zdjęć i obraz najlepiej przemawia  

do czytelników bądź potencjalnych wyborców, w układzie A4 bądź A5, będzie trudno 

zamieścić wszystkie fotografie, zdjęcia. Układ graficzny będzie wtedy zaburzony.  

 

Radna Ewa Dudar odpowiedziała, że była to jedynie sugestia do przemyślenia.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że odnosząc się do wypowiedzi obu 

radnych to w przypadku formatu biuletynu zamysł był taki, aby miał on format „gazetowy” - 

A3. Niestety starostwo nie dysponuje odpowiednim kserem, jednak będą czynione wszelkie 

starania, aby to rozwiązać.  

 
XIV.  Zakończenie posiedzenia. 
 

O godz. 15.40 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Edyta Rybacka 

 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


