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PROTOKÓŁ nr XXVII/13 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 1 października 2013 r. 

 

XXVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 1 października 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). 

 

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 przedstawicieli gmin oraz rad gminnych, służb mundurowych, 

inspektorów powiatowych instytucji, kierowników jednostek powiatowych, pracowników 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli szkół, stypendystów i ich opiekunów, 

funkcjonariusza Straży Miejskiej w Gryfinie, przedstawicieli związków zawodowych  

i organizacji społecznych działających na terenie powiatu, przedstawicieli lokalnych mediów 

oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego. Na protokolantów powołała Dominikę Konopnicką  

i Magdalenę Romankiewicz. Następnie przedstawiła porządek obrad i zaproponowała zmianę 

polegającą na zamianie punktu II z punktem IV (ze względu na problemy komunikacyjne 

stypendystów z Chojny). Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie zmienionego porządku 

obrad, który został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad ze zmianami stanowi zał. nr 3).  

 

Protokół nr XXVI/13 z dnia 29.08.2013 r. został przyjęty jednogłośnie (17 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXVII)  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pisemne sprawozdanie z prac 

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, radni otrzymali w materiałach sesyjnych.  

Praca Zarządu Powiatu od porządków obrad po protokoły z posiedzeń jest dostępna  

dla wszystkich w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarząd obradował na 7 posiedzeniach,  

z czego sprawozdanie ze względów technicznych sporządzone zostało z 6. W ramach 

posiedzeń Zarząd zajmował się przede wszystkim oświatą i drogami powiatowymi. Zarząd 

powołał komisję dotyczącą ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na przełożenie ciągów 

pieszych przy ul. Mickiewicza w Gryfinie. Zarząd jeszcze nie zatwierdził ostatecznej decyzji, 

na kolejnym swoim posiedzeniu będzie rozstrzygnięcie co do wykonania jeszcze w tym roku 

tego zadania. Również w ramach robót uzupełniających, co było dyskusją na sesji, Zarząd 

dokonał prace wzmacniające pobocze, na prowadzonej wspólnie z gminą Banie inwestycji,  

na drodze Banie-Dłużyna. Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie odcinka drogi  

w gminie Stare Czarnowo przez firmę Eurovia Polska S.A. za kwotę 230 000 zł. Prace 

zostaną rozpoczęte od pola golfowego w kierunku Szczecina. Zarząd również zajmował się 

drogami pod względem formalno-prawnym i dzisiaj m.in. Rada będzie zajmowała się 

uchwałą o przekazaniu dwóch dróg o kategorii powiatowej przebiegających przez lasy  

w gminie Mieszkowice dla nadleśnictwa. Na komisjach stałych Rady była dyskusja, że zdarza 

się że drogi są zamykane, lecz ostateczna realizacja tych uchwał będzie zależna od podpisania 

porozumienia i zagwarantowania, że oczywiście te drogi będą dostępne dla mieszkańców.  

A jeżeli mają być wyłączane drogi, to tylko i wyłącznie, w okresie zagrożenia pożarowego. 

Następnie jeżeli chodzi o sprawy dotyczące edukacji to przede wszystkim sprawa 

modernizacji sali gimnastycznej w ZSP nr 2 w Gryfinie, na którą m.in. powiat otrzymał 

dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co też jest przedmiotem uchwały dot. zmian  

w budżecie. Tak, jak zdarza się przy remontach, w momencie wykonywania nawierzchni 

podłogi zaszła potrzeba zabezpieczenia wcześniej ułożonych tam rur oraz dokonania 

dodatkowych prac związanych z instalacją elektryczną. Z pozostałych ważnych prac  

to Zarząd przekazał pod obrady Rady uchwałę dot. przedłużania umowy najmu na kolejne 

lata pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat. Na poprzedniej sesji podejmowana była 

również tego typu uchwała, dot. z kolei wydzierżawienia na kolejne lata pomieszczeń na ulicy 

Sprzymierzonych 9 dla PINB. Ta uchwała podlega nadzorowi Wojewody 

Zachodniopomorskiego i tu powiat różni się w interpretacji przepisów. Wojewoda uważa,  

że przedłużanie umów na wydzierżawianie na kolejne lata pomieszczeń niestanowiących 

samodzielnie nieruchomości należy do kompetencji Zarządu a nie Rady. Pomimo faktu,  

że właśnie w tej sprawie Wojewoda prowadzi rozstrzygnięcie nadzorcze, Zarząd 
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konsekwentnie poddaje kolejną tego typu uchwałę pod obrady sesji uważając, że to Rada 

powinna decydować i mieć wpływ na zawierane umowy przy pomieszczeniach niebędących 

samodzielnymi. Dodał, że chciałby wrócić do sprawy powołania nowego Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie. Zarząd rozszerzył zakres prac dot. adaptacji budynku.  

A mówi o tym, ponieważ od czasu podjęcia uchwały Związek Nauczycielstwa Polskiego 

występował z wnioskiem o uchylenie tejże uchwały. Zarząd proponuje Radzie nie zajmować 

się tym wezwaniem, o tyle, że podmiot wnoszący, również bez wyrażania stanowiska przez 

Radę, ma możliwości odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Stanowisko Zarządu jest takie, że powiat w tym zakresie nie naruszył żadnych przepisów.  

Uchwała podlegała również nadzorowi Wojewody, który nie dopatrzył się naruszenia prawa. 

W ocenie Zarządu, przyjęte rozwiązanie jest dla systemu oświatowego w powiecie  

jak najbardziej optymalne. W okresie międzysesyjnym odbywał się również Konwent 

Starostów w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, gdzie przede wszystkim omawiane były 

sprawy zmian organizacyjnych w Sanepidzie. Wojewódzki Inspektor Sanitarny referując 

temat określił, że te zmiany jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

powiatów, nie przyniosły jakiś większych zagrożeń. Oczywiście są pewne trudności, które już 

były sygnalizowane, przede wszystkim związane z dowozem pobieranych próbek,  

ale również ubytkiem usług zewnętrznych, z uwagi na to że te usługi łatwiej było wykonywać 

z poziomu powiatowych inspektoratów, a które przejęły zewnętrzne firmy. W reformie 

chodziło tez o to, żeby administracja Sanepidu wykonywała urzędnicze prace. Pewnie kiedyś 

do tego dojdzie, lecz obecna sytuacja finansowa wskazuje, że trzeba to robić pomału, 

ponieważ administracja ma teraz pewne trudności finansowe. Widać to, po kolejnych 

przymiarkach dot. powiatowych nadzorów budowlanych, gdzie myśl jest, aby  

te administracje łączyć w większe zespoły, co niekoniecznie wynika z analiz, że przyniesie 

jakiekolwiek oszczędności, gdyż spraw w PINB nie ubywa raczej należałoby tam dokładać 

osób. Kolejnym  tematem było to, co przede wszystkim dotyka osób niepełnosprawnych, 

które korzystają z Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Sytuacja jest o tyle 

niepokojąca, że w związku z brakiem w tej chwili aktualnego orzecznictwa, taka osoba nie 

może korzystać z przysługujących świadczeń z opieki społecznej. Obecnie w tym zadaniu 

zleconym są problemy finansowe jst. Powiat próbuje na razie, na co Rada już wcześniej 

wyrażała zgodę, dofinansowywać zespół środkami z budżetu. Na konwencie wszyscy 

starostowie zwracali uwagę, że obecnie jest to najbardziej wrażliwy obszar działania. Jakie 

będę w tym zakresie ostateczne rozstrzygnięcia to dopiero się okaże. Również w tym okresie 

Starosta wraz z przewodniczącą Rady G. Kotowicz brali udział, jako obserwatorzy,  
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w polsko-niemieckich ćwiczeniach Powiatowej Straży Pożarnej, które miały na celu 

zapoznanie się z nowym sprzętem przeznaczonym do likwidacji skutków wycieku 

zanieczyszczeń na Odrze. Oczywiście każde działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

jest ważne. Ogółem Zarząd zajmował się wieloma sprawami zatem w razie potrzeby 

szczegółowego wyjaśnienia, gdyby były jeszcze jakieś pytania do sprawozdania to chętnie  

na nie odpowie. Następnie powitał mł. spec. Adriana Kardynalczyka funkcjonariusza Straży 

Miejskiej w Gryfinie. W imieniu Rady i Zarządu Powiatu oraz całej społeczności Powiatu 

Gryfińskiego podziękował i pogratulował funkcjonariuszowi za podjęcie się akcji ratowania 

życia, kiedy inni plażowicze nie zareagowali, na jeziorze Wełtyńskim, gdzie w lipcu br.,  

nie będąc na służbie, spędzał wolny czas z rodziną. Starosta odczytał list gratulacyjny  

o następującej treści: 

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim. Bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. K. Neyman 

Zdarzają się w życiu sytuacje, w których jedna chwila decyduje o losie człowieka. 

Bezinteresowna pomoc z narażeniem własnego życia, w momencie kiedy waży się los 

drugiego człowieka, to niezwykle trudna decyzja. A jednak są wśród nas tacy, którzy są  

w stanie uczynić znacznie więcej, niż można by od nich oczekiwać. Do grona tych osób 

należy także Pan, który dzięki szybkiej reakcji i odwadze zapobiegł tragedii ratując tonącą  

w jeziorze Wełtyńskim kobietę oraz jej wnuczkę. W dowód uznania za poświęcenie i postawę 

godną naśladowania składamy Panu serdeczne podziękowania oraz życzymy zdrowia, wielu 

sukcesów zawodowych i osobistych, a także wszelkiej pomyślności.” 

 

Starosta przypomniał, że Rada Powiatu za podobny czyn uhonorowała w 2012 roku 

funkcjonariusza Policji pana Łukasza Chojniaka.  

Nagrodę i list gratulacyjny wręczyli przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz i Starosta 

Gryfiński Wojciech Konarski. 

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (17+1=18). 

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

 

III.  Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu 

Gryfi ńskiego za rok szkolny 2012/2013. 

 

Zaprezentowany został film podsumowujący współzawodnictwo sportowe szkół z terenu 

Powiatu Gryfińskiego. Następnie przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz odczytała wyniki 

w powiatowym sportowym współzawodnictwie szkół: 
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Szkoły Podstawowe: 

1. Szkoła Podstawowa w Swobnicy – 308 pkt. 

2. Szkoła Podstawowa w Moryniu – 244 pkt. 

3. Szkoła Podstawowa w Cedyni – 202 pkt. 

 

Gimnazja: 

1. Gimnazjum nr 1 w Gryfinie – 362 pkt. 

2. Gimnazjum w Mieszkowicach – 271 pkt. 

3. Gimnazjum w Widuchowej – 228 pkt. 

 

Szkoły Ponadgimnazjalne: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie – 252 pkt. 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – 238 pkt. 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 228 pkt. 

 

Listy gratulacyjne przedstawicielom szkół wręczyli przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz  

i członek Zarządu Powiatu Jan Podleśny. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że prezentacja multimedialna nie była 

komentowane, żeby zebranych na sali naszła refleksja jak duży jest to zakres działań.  

Na zdjęcia zostały przedstawione oprócz wysiłku, uśmiechnięte twarze młodzieży. Jeszcze 

raz pogratulował młodzieży osiągnięć, zdobytych wyników w współzawodnictwie sportowym  

w województwie i pochwalił dyrektorów oraz nauczycieli, którzy swoją postawą dają 

przykład, że sport to zdrowie. Warto wspierać takie działania.   

 

IV.  Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku 

szkolnego 2012/2013  

 
Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Monika Baczyńska-Padjasek 

powiedziała:  

„Na dzisiejszej sesji gościmy najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

- stypendystów Rady Powiatu - których wyniki  i osiągnięcia w nauce są dowodem, że pasja 
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połączona z wytrwałością wiedzie do zdobywania najwyższych laurów. Tegoroczni 

stypendyści to: 

 

MAREK LIS  uczeń klasy IV Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Reprezentował klasę i szkołę  

w licznych konkursach. Jest osobą ambitną oraz pewną siebie. Jego motto to: „Wiara 

gwarancją wygranej”. U innych ceni szczerość, przyjaźń i konsekwencję w działaniu. 

Interesuje się Informatyką i z nią wiąże swoją przyszłość. Inne zainteresowania to: ekonomia, 

historia powszechna oraz od niedawna fotografia. 

Średnia ocen: 5,21 

 

PAULINA POKLEPA  uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu 

matematyczno-informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jest 

osobą niezwykle ambitną i pracowitą. Lubi czytać książki, rysować i jeździć na rowerze. 

Zajęła I miejsce w konkursie „Wizja mojej przyszłej rodziny” oraz drużynowo III miejsce  

w konkursie ortograficznym. W przyszłości planuje studia na kierunku bankowość i finanse. 

Średnia ocen: 5,36 

 

KAMILA LE ŚNIAK  uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-

dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Pasjonuje się sportem, 

muzyką i historią. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach m.in. w ogólnopolskim 

konkursie historycznym „Krąg”, historyczno-polonistycznym „Pamięć Nieustająca”,  

i matematycznym ‘Matematyka innego wymiaru”. Brała także udział w „Dniu Niemieckim” 

organizowanym przez szkołę, gdzie zajęła II miejsce. W przyszłości zamierza studiować 

psychologię lub zarządzanie. 

Średnia ocen: 5,33 

 

ALEKSANDRA R ĘBACZ  uczennica klasy II Technikum Zawodowego w zawodzie technik 

ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. W Gminnym Konkursie 

Pożarniczym zajęła I miejsce oraz V w drużynowym Konkursie Ortograficznym w Chojnie. 

Zainteresowania Aleksandry to: czytanie książek, ruch na świeżym powietrzu, sztuka 

kulinarna oraz podróże. W przyszłości planuje skończyć studia ekonomiczne i zostać biznes 

woman. 

Średnia ocen: 5,06 
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SANDRA OSZEMA uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Bierze czynny udział w życiu klasy  

i szkoły  poprzez udział we wspólnych wyjazdach, uroczystościach szkolnych oraz imprezach 

klasowych. Dużym osiągnięciem Sandry jest uzyskanie bardzo dobrych wyników z języka 

polskiego, gdyż wcześniej uczęszczała do szkoły w Niemczech. Sandra interesuje się muzyką, 

rysunkiem oraz światem i wszystkim co go dotyczy. W wolnym czasie ćwiczy grę na gitarze  

i śpiew. Pisze własne teksty do piosenek oraz rysuje portrety. Mimo zdolności 

humanistycznych interesuje się  także astrofizyką i biologią. Po maturze planuje studiować 

anglistykę i germanistykę, by w przyszłości zostać tłumaczem przysięgłym.  

Średnia ocen: 5,00 

 

KORNELIA MAKOWSKA  uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu 

matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku 

szkolnym 2012/2013 brała udział w wielu konkursach. Zajęła I miejsce w powiatowych 

eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego oraz 

XI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Być przedsiębiorczym”. 

Ponadto brała udział w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR  

oraz ogólnopolskim konkursie informatycznym BÓBR. Jej pasje to: krajoznawstwo, podróże  

i języki obce. W przyszłości chciałaby studiować finanse i rachunkowość na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu lub we Wrocławiu. 

Średnia ocen: 5,06 

 

ALICJA KRYSTOFIAK  uczennica II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik 

informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 

2012/2013 brała udział w licznych konkursach, często odnosząc sukcesy, m.in. zajęła  

I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym, II miejsce w Powiatowym Konkursie 

Ortograficznym oraz II miejsce w szkolnym konkursie informatycznym „Bezpieczna sieć”. 

Alicja interesuje się muzyką i sportem, zwłaszcza kolarstwem przełajowym. Jej ulubionymi 

przedmiotami szkolnymi są języki obce, chemia i informatyka. Bardzo lubi czytać i zdobywać 

wiedzę na temat świata. W przyszłości planuje studia na kierunkach informatycznych  

i lingwistycznych. 

Średnia ocen: 5,05 
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ANITA GÓRSKA  uczennica IV klasy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2012/2013 zajęła I miejsce  

w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych oraz III miejsce  

w zawodach regionalnych  w tej samej dyscyplinie. Osiągnęła wysoki wynik w Olimpiadzie 

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zajęła też I miejsce w plastycznym konkursie 

budowlanym pod hasłem „Najnowocześniejsze konstrukcje na świecie”. Po ukończeniu 

szkoły średniej planuje studnia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym  

na wydziale budownictwa. 

Średnia ocen: 5,05 

 

ANETA ŻUR uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Jest uczestniczką licznych konkursów 

przedmiotowych, niezwykle ambitna i aktywna społecznie. Brała udział w projekcie Nowe 

Horyzonty Edukacji Filmowej, działa także artystycznie w chojeńskim Centrum Kultury.  

Jej wielką pasją są nauki ścisłe, muzyka oraz film. W wolnych chwilach poświęca się 

literaturze. W przyszłości chciałaby studiować geodezję i kartografię. 

Średnia ocen: 5,00 

 

Rada Powiatu wyróżniła jeszcze jednego ucznia, który niestety nie mógł przybyć na dzisiejszą 

sesję. Jest nim: 

 

MAREK MILEWSKI  absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie technolog 

robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie. Jest niezwykle ambitny i systematyczny, jego zasób wiedzy znacznie wykracza 

poza ramy zasadniczej szkoły zawodowej. Pasjonuje go historia, literatura i sport. Obecnie 

Marek kontynuuje naukę w zaocznej szkole średniej w Szczecinie. 

Średnia ocen: 5,00 

Proszę, aby list gratulacyjny dla Marka odebrała pani dyrektor Adriana Salamończyk.”.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała, że: „z wielką 

radością Rada gości stypendystów na dzisiejszej sesji i z taką samą radością przyjmuje fakt, 

że należycie Państwo do grona osób, które znakomicie wykorzystują dane im talenty  

i potrafią skupić się na tym, co przydaje się człowiekowi przez całe życie, a więc zdobywaniu 

wiedzy. Doceniając Państwa pasję i wysiłek Rada Powiatu w Gryfinie przyznaje stypendium 
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za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2012/2013. Serdecznie gratulujemy 

otrzymanego wyróżnienia. Życzymy dużo siły i niezastąpionego zapału w zdobywaniu 

kolejnych umiejętności, realizacji zamierzeń, spełnienia marzeń w drodze do mądrości  

i dojrzałości. Prosimy również o przekazanie gratulacji i podziękowań Państwa rodzicom,  

bo to oni tworzą ten właściwy klimat w domu, martwią się o sferę materialną żeby stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki ku temu byście poświęcili cały swój czas w zdobywaniu 

wiedzy.” 

 
Listy gratulacyjne stypendystom wręczyło prezydium Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski pogratulował stypendystom. Wykorzystując 

obecność zarówno uczniów, jak i dyrektorów pragnął zakomunikować dwie rzeczy.  

Po pierwsze Zarząd w tej chwili pracuje nad nowym regulaminem przyznawania stypendium,  

które chce zwiększyć i zróżnicować, tak żeby była większa z tego satysfakcja, ale również  

i motywacja do ich zdobywania. Ostatnio w Starostwie Powiatowym została zatrudniona,  

na okres próbny, stypendystka Rady Powiatu p. Natalia Rębacz. To pokazuje, że warto się 

uczyć. Jest to również taka brama do lepszego zdobywania pracy. Dodał, że na sali jest  

p. Jolanta Majewska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,  

która w imieniu Zarządu będzie rozpoczynała realizację projektu wspierania szkół. Projekt ma 

na celu podnoszenie jakości nauczani i wspieranie przy problemach. Zwrócił się do zebranych 

na sali dyrektorów i osób odpowiedzialnych za oświatę, aby skorzystały z tego programu, 

włączając się w to zadanie, gdyż wspólnie można zrobić więcej dla młodzieży.  

 
V. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku 

szkolnego 2013/2014 (druk nr 2/XXVII); 

 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

VI.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje 

od radnego P. Bugajskiego, które zostały przekazane do realizacji,: 

1. Przedmiotem umowy zawartej z Gminą Trzcińsko-Zdrój było między innymi zadanie 

polegające na sporządzeniu mapy do celów projektowych, wykonanie badań nośności 
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oraz opracowanie projektu technicznego dla potrzeb przebudowy drogi na odcinku 

Trzcińsko-Zdrój - Gogolice. Zadanie to finansowane jest w całości z budżetu Powiatu. 

W związku z powyższym proszę o poinformowanie mnie o stanie zaawansowania 

powyższych prac projektowych. - Interpelacja nr 47/13 (interpelacja złożona  

w okresie międzysesyjnym)  

2. Reagując na interwencję mieszkańców ul. Słonecznej w Chojnie, proszę o ponowne 

rozpatrzenie sprawy dotyczącej zamontowania progów zwalniających. W odmowie 

Pan naczelnik stwierdził, że między innymi umieszczenie progów skutkowałoby 

niszczeniem przyległych budynków i zwiększeniem emisji CO2. Ponadto stwierdził, 

że Komisariat Policji w Chojnie nie wykazuje wykroczeń na tym odcinku. Podobne 

progi zwalniające są zamontowane w innych miastach na terenie naszego 

województwa również przy przyległych budynkach (chociażby w Myśliborzu) i nie 

powodują niszczenia i żadne badanie nie potwierdziło wzrostu emisji 

CO2.Ograniczenie ruchu do 50 km/godz. wg mieszkańców jest niewystarczające i nie 

jest przestrzegane przez kierowców. Policja musiałaby tam ustawić patrol  

na stałe. Biorąc powyższe pod uwagę proszę jeszcze raz o przeanalizowanie problemu 

zamontowania progów zwalniających lub zmianę oznakowania pionowego. 

Interpelacja nr 48/13 (interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)  

 

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

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających 

swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 3/XXVII);  

 

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 XXVII/203/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 

gryfińskiego została podjęta jednogłośnie. 
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VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy  

ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości (druk nr 4/XXVII);  

 

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 XXVII/204/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest 

część tej samej nieruchomości, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, 

położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie (druk nr 5/XXVII);  

 

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 XXVII/205/2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony 

części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie została podjęta 

jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków 

dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie z użytkowania (druk  

nr 6/XXVII);  

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że chciałby powtórzyć swoją wątpliwość, którą wyraził  

na komisji. Przekazanie dróg akurat dla tej instytucji, czyli Lasów Państwowych,  

w użytkowanie może spowodować, że zostaną one wyłączone z ruchu dla mieszkańców.  



 12 

To nie są drogi, które służą tylko i wyłącznie wewnętrznie dla lasów. W rozmowach  

z radnymi padła sugestia, że drogi te służą również rolnikom i mieszkańcom do normalnego 

ruchu. Nie ma żadnych gwarancji, że po przejęciu dróg, Lasy Państwowe ich po prostu nie 

zamkną, bo istnieje taka możliwość. Jeżeli ta uchwała zostanie przez Radę przyjęta to ma 

olbrzymią prośbę do Zarządu, aby w porozumieniu tak zapisać, aby te drogi naprawdę służyły 

również jako drogi publiczne. Choć wyegzekwować to porozumienie później od Lasów 

Państwowych będzie bardzo trudne. Radny zapytał, czy w tym porozumieniu będzie zawarta 

klauzula, że Zarząd przewiduje dofinansowanie do remontu tych dróg. Jaka to będzie kwota? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że również na komisji  

już odpowiedział, że w porozumieniu na pewno będzie sprawa dotycząca dalszego 

użytkowania ww. dróg jako publicznych, oczywiście pod rygorem cofnięcia tych dróg  

do powiatu. Zarząd nie przewiduje dofinansowania żadną kwotą remontu tychże dróg. 

Nadleśnictwo złożyło wniosek m.in. dlatego, że chce te drogi wyremontować, a jest to jedyny 

tytuł prawny dla nich. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli drogi przebiegają przez las i łączą 

miejscowości to nie są one wyłączane z ruchu. Natomiast zawsze należy zachować ostrożność 

i jeżeli w tej sprawie będą jakiekolwiek wątpliwości to po prostu Zarząd nie wykona tejże 

uchwały i nie przekaże dróg. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 2, 

Uchwała nr XXVII/206/2013 w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg 

powiatowych poprzez wyłączenie z użytkowania, została podjęta większością głosów. 

 

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

polityki bud żetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 

rok (druk nr 7/XXVII);  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił autopoprawkę Zarządu w Gryfinie  

do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej  
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do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 7/XXVII), 

wprowadzając uwagi radnego R. Muchy.  

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 

budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok dokonuje się 

następującej zmiany:  

„§ 3 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu: Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz 

uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki 

polityki przy opracowaniu budżetu na 2014 r.: w zakresie wydatków budżetowych”,  

otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3 ust. 1 pkt 2 Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając 

wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki  

przy opracowaniu budżetu na 2014 r.: w zakresie wydatków budżetowych między innymi:”.  

Proponowana poprawka jest z uwagi na to, że po pierwsze katalog wymienionych inwestycji 

tych najważniejszych nie jest zamkniętym katalogiem i ostatecznie w budżecie znajduje się  

o wiele więcej zadań. Natomiast tutaj Zarząd wyszczególnił te zadania, które są najbardziej 

kosztochłonne, ale również przede wszystkim uzależnione od pozyskania środków 

zewnętrznych. Przykładem są dwie inwestycje ze Schetynówki i FOGR, gdzie może się 

okazać w tym roku ze względu na szczupłość środków i prawdopodobnie zwiększoną 

konkurencję w pozyskiwaniu środków może okazać się że powiat będzie musiał wykonywać 

zadania w mniejszym zakresie.  

 

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 XXVII/207/2013 w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej  

do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, została podjęta jednogłośnie 

wraz z poprawkami. 

 

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

powiatu na 2013 rok (druk nr 8/XXVII);  
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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 XXVII/208/2013 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

XIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 9/XXVII);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

za - 17, 

przeciw - 1, 

wstrzymało się - 1, 

Uchwała nr XXVII/209/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została 

podjęta większością głosów. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował zebranym radnym za wspólną pracę 

jako radny i wyraził nadzieję, że będzie mógł niezgorzej robić to samo jako Starosta 

Gryfiński, w ten sposób też podlegać większej kontroli. O przyczynach i powodach swojej 

decyzji wyjaśniał na komisjach. Podziękował za uszanowanie jego woli. Ma nadzieję,  

że za ten okres sprawowania mandatu wyborcy i cała społeczność powiatu jest zadowolona. 

Jeżeli coś w tym okresie było nie tak to oczywiście przeprasza. Podziękował raz jeszcze 

dodając, że posiadanie mandatu radnego to jest zaszczyt, nie jest łatwo się zrzec go. Są pewne 

cele i zadania do zrealizowania, a staruje się z różnych bloków. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz ogłosiła przerwę o godz. 15.10 do godz. 15.20.  

Posiedzenie opuścili radni Rafał Mucha, Sławomir Terebecki, Zbigniew Głąbała, Arkadiusz 

Augustyniak (19-4=15). 

 

XIV.  Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2013 r. 

(druk nr 10/XXVII);  
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej 

informację z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2013 r., stanowiącą  

zał. nr 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2013 r. 

wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

gryfińskiego, zostały przedłożone radnym w formie pisemnej w ustawowym terminie.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała,  

że w materiałach sesyjnych radni otrzymali uchwałę Nr CXXXIX/360/2013 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej z dnia 4 września 2013 r. dotyczącą wydania opinii o przedłożonej przez 

Zarządu Powiatu w Gryfinie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 

2013 r., w której pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację (załącznik nr 6).  

 

XV. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca  

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

analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu,  

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby 

wydające decyzje administracyjne w jego imieniu (informacja stanowi załącznik nr 7).  

  

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała analizę 

oświadczeń majątkowych Starosty Gryfińskiego i przewodniczącego Rady Powiatu  

w Gryfinie dokonaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (informacja stanowi załącznik 

nr 8). Następnie przewodnicząca odczytała analizę oświadczeń majątkowych Radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie dokonaną przez przewodniczącego Rady (informacja stanowi załącznik 

nr 9). 

 

XVI.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli chodzi o wniosek radnej  

A. Kordylasińskiej o zwrócenie się o uruchomienie Zintegrowanego Informatora Pacjenta  

to powiat otrzymał odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia, że jak najbardziej jest to 

możliwe po spełnieniu warunków technicznych co do stanowisk. W związku z tym pracownik 
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przygotowuje harmonogram i ustala z zarządcami budynków, a będą to szkoły, budynki 

powiatowe lub ewentualnie urzędy gmin, możliwości realizacji tej usługi dla mieszkańców. 

W związku z kolejką do wyjazdowych zespołów NFZ to prawdopodobnie rozpocznie się to  

w powiecie gryfińskim w grudniu br. Zatem wniosek jest w trakcie realizacji. Na pozostałe 

wnioski zostały również udzielone pisemne odpowiedzi zainteresowanym radnym. 

 

XVII.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz przedstawiła dyżury radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie w październiku, listopadzie i grudniu 2013 r., które stanowią załącznik nr 10. 

Radni przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji na terenie powiatu 

gryfińskiego. Poinformowała radnych, że pisma zgodnie z wykazem pism skierowanych  

do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady  

i Zarządu. Dodała, że radni otrzymali zaproszenie od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie do wzięcia udziału w obchodach 30lecia istnienia placówki  

oraz „Powiatową Prezentację Życia Twórczego Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół”, które 

odbędą się w dniu 17 października 2013 r. o godz. 10.00 w Gryfińskim Domu Kultury.    

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

1. Pismo Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego znak: 

ZOZNP 07.076.144.13 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie uchylenia uchwały  

nr XXV/189/2013 r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2013 r. 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 wraz z pismem 

Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie, wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki oraz opinią prawną w przedmiotowej sprawie 

(wszyscy radni otrzymali). - zał. nr 11. 

2. Pismo Burmistrza Chojny znak: BGK-7200.22.2013.dp z dnia 28.08.2013 r.  

dot. projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad 

korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków. - zał. nr 12. 
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3. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie znak:  

PS-PPIS/075/47/2013 z dnia 30.08.2013 r. zawierające sprawozdanie ze stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2013 r. - zał. nr 13. 

4. Pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak:  

S-1.9421.32.11.2013.AT z dnia 30.08.2013 r. dot. wolnych miejsc w domach pomocy 

społecznej oraz liczby osób oczekujących na umieszczenie wraz z odpowiedzią 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. - zał. nr 14. 

5. Odpowiedź Burmistrza Morynia znak: ISR.P.7226.2.2013 z dnia 09.09.2013 r.  

na pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami znak: ZD.7134.4.8.2013.MI  

z dnia 04.09.2013 r. dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji Witnica-Witnica 

PKP w ciągu drogi powiatowej 1428Z. - zał. nr 15. 

6. List otwarty radnego Rady Miejskiej w Chojnie do Starosty Gryfińskiego w sprawie 

ogłoszonego przetargu na sprzedaż trzech działek wraz z budynkiem wolnostojącym 

położonych przy ulicy Młyńskiej w Chojnie wraz z odpowiedzią Zastępcy Naczelnika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. - zał. nr 16. 

7. Skarga mieszkańca m. Trzcińsko-Zdrój na bezczynność Starosty w załatwieniu 

sprawy. - zał. nr 17. 

8. Zawiadomienie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak: 

NK.3.4131.506.2013.SA z dnia 19.09.2013 r. o wszczęciu postępowania nadzorczego 

dot. uchwały XXVI/199/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń  

w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej 

samej nieruchomości wraz z odpowiedzią Starosty Gryfińskiego. - zał. nr 18. 

9. Podziękowania Rodziny z Lubanowa poszkodowanej w wyniku pożaru za udzielenie 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na usuwanie skutków pożaru.  

- zał. nr 19. 

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie, których nie otrzymali  

w materiałach w dniu 24 września 2013 r.: 

1. Odpowiedź Przewodniczącej Rady Powiatu znak: BRZ.0002.27.2013 z dnia 

24.09.2013 r. na pismo Burmistrza Gminy Chojna znak: BGK-7200.22.2013.dp  

z dnia 28.08.2013 r. dot. projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat 
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Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych 

przystanków - zał. nr 20. 

2. Pismo Przewodniczącej Rady Powiatu znak: OR.1511.2.2013 z dnia 23.09.2013 r. 

przekazujące do Wojewody Zachodniopomorskiego skargę mieszkańca m. Trzcińska 

Zdrój na bezczynność Starosty w załatwieniu sprawy - zał. nr 21. 

3. Odpowiedź Starosty Gryfińskiego znak: GN.6845.26.2013.EP z dnia 20.09.2013 r.  

na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały 

XXVI/199/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku  

przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości - zał. nr 22. 

4. Interpelacje złożone przez Radnego Piotra Bugajskiego: nr 47/13 dot. udzielenia 

informacji o stanie zaawansowania  prac projektowych (przebudowa drogi na odcinku 

Trzcińsko-Zdrój – Gogolice) oraz nr 48/13 dot. zamontowania progów zwalniających 

w m. Chojna (wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 23. 

5. Pismo Burmistrza Gminy Moryń znak: ISR.P.7226.2.2013 z dnia 24.09.2013 r.  

dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji Witnica–Witnica PKP w ciągu drogi 

powiatowej 1428Z - zał. nr 24. 

 

XVIII.  Zakończenie posiedzenia. 

 

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

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


