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PROTOKÓŁ nr XXX/13 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 28 listopada 2013 r. 

 

XXX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 listopada 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 19 radnych,  

co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I.  Sprawy regulaminowe:   

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powitała Starostę Gryfińskiego 

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

zebranych gości, a wśród nich przedstawicieli gmin oraz rad gminnych, służb mundurowych, 

inspektorów powiatowych instytucji, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,  

w szczególności Zastępcę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska dr inż. Sławomira Koniecznego, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, 

pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń i związków zawodowych, przedstawicieli lokalnych mediów 

oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego. Na protokolantów powołała Dominikę Konopnicką  

i Edytę Rybacką. Następnie przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag 

(porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Protokół nr XXVIII/13 z dnia 24.10.2013 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

Protokół nr XXIX/13 z dnia 07.11.2013 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

 

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



 2 

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. W ramach posiedzeń Zarząd przede 

wszystkim zajmował się sprawami bieżącymi z zakresu dróg powiatowych, służby zdrowia  

i porządkowania planów finansowych jednostek w związku ze zbliżającym się końcem roku. 

Jeżeli sprawozdanie wymaga dodatkowych pytań to chętnie na nie odpowie. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że na jednym z posiedzeń Zarządu była omawiana 

współpraca z Zespołem Szkół Rzemieślniczych dot. kursów dla kształcących się zawodowo 

uczniów. W tym roku zdarzyło się tak, że dwa kursy pierwszego stopnia sprzedawcy zostały 

przewidziane tylko dla Zespołu Szkół Rzemieślniczych. Nie wiadomo, dlaczego w tym roku 

ZSP nr 2 w Gryfinie nie otrzymało kursu pierwszego stopnia sprzedawcy. Radna skierowała 

prośbę do Wydziału Edukacji, Kultur, Sportu i Turystyki o sporządzenie pisma do Ośrodka 

Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, aby dla szkół zawodowych z terenu powiatu  

też przewidział takie kursy, ponieważ tutaj młodzież kształcona jest w zawodzie sprzedawcy  

a także znajduje się tutaj ośrodek egzaminacyjny w tym zawodzie. Zatem byłoby dobrze 

podtrzymać tę tradycję.  

Pismo znak BRZ.0003.55.2013.DK 

Drugie zapytanie dotyczy posiedzenia Zarządu z listopada br., gdzie powołano komisję  

ds. kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Z czego wynika 

taka kontrola, jaki jest jej zakres i dlaczego powołano zespół? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na drugie pytanie odpowiedział, że w ramach 

nadzoru nad wszystkimi jednostkami organizacyjnym powiatu, przeprowadzane są doraźne 

kontrole. Wspomniana kontrola wynikła stąd, że w bieżących sprawach bezpośredni nadzór 

na domami pomocy społecznej sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  

a ponieważ ujawnione zostały pewne nieprawidłowości konieczne do wyjaśnienia związane 

ze sprawozdawczością, która z kolei wiąże się z uzyskiwanymi dotacjami na przebywających 

tam mieszkańców. Dlatego został powołany zespół do zweryfikowania ustaleń poczynionych 

przez PCPR w Gryfinie. Odnosząc się do pierwszego zadanego pytania to zakres ten  nie był 

przedmiotem obrad Zarządu. Na posiedzeniu w dniu 10 października br. Zarząd zajmował się 

sprawami dotyczącymi kształcenia zawodowego młodocianych uczniów w zakresie stopnia 

pierwszego, drugiego i trzeciego. Jednakże dotyczyło to ustalenia wynagrodzenia  
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dla koordynatora zajmującego się tym w skali województwa. Zarząd poświęci uwagę i zajmie 

się problemem poruszonym przez radną E. Dudar. 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że na posiedzeniu w dniu 7 listopada br. Zarząd zajmował 

się tematem dotyczącym funkcjonowania Policji. Jednocześnie została bardzo słusznie 

zwrócona uwaga na zwiększenie ilości pieszych patroli na terenie powiatu. Radny podkreślił, 

że taki kierunek jest bardzo pozytywny i poprosił o monitorowanie tego działania  

przez Zarząd. Jeżeli zwiększy się chociażby o jeden patrol pieszy to już będzie sukces,  

gdyż zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców. Patroli jest bardzo mało i w miarę 

możliwości należy je zwiększać. 

 

III.  Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 2/XXX);  

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny przedstawił informację o stanie środowiska naturalnego  

na terenie Powiatu Gryfińskiego (prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 4). 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Sławomir Terebecki (19+1=20). 

 

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że już w zeszłym roku mówił  

o zanieczyszczeniach emitowanych ze spalarni w Schwedt. Wieczorem w Chojnie widoczne 

są aż czarne chmury. Natomiast ze sprawozdania i z tego co zostało powiedziane radny nie 

usłyszał nic na temat, że strona niemiecka wysyła do Polski dużo związków zwłaszcza siarki, 

co widać nawet gołym okiem po deszczu. Czy były prowadzone wyrywkowe kontrole stanu 

zanieczyszczeń napływających do powiatu ze strony niemieckiej? Drugie pytanie to  

kto wydaje zgodę na wylewanie gnojowicy na pola wokół Chojny? Mieszkańcy z Chojny  

i z poza niej wylewają „śmierdzące dziadostwo” na pola, przy czym prawdopodobnie mają 

zezwolenia z ochrony środowiska. Radny wie, jak śmierci prawdziwa gnojowica natomiast to, 

co jest wylewane na pola to ma tak nieznośny zapach, że trudno oddychać. Chyba najlepiej 

byłoby przed wydaniem takiego zezwolenia wylać jedną beczkę przy osobach 

odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń. Wówczas nie byłoby zgody na wylewanie takich 

nieczystości.  
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Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny odpowiadając na pierwsze pytanie, powiedział, że inspektorat 

na podstawie swoich badań nie stwierdził, żeby zanieczyszczenia płynące ze strony 

niemieckiej miały istotny wpływ na stan środowiska i powietrza po stronie polskiej.  

Na żadnej ze stacji położonych w pasie zachodnim nie stwierdzają bardzo wysokich 

przekroczeń, które mogłyby świadczyć o tym, że dostają się jakieś zanieczyszczenia ze strony 

Schwedt. Nie jest możliwością ustawić szeregu stacji pomiarowych, bo tylko tak można 

byłoby to stwierdzić, przy wyłącznie wiatrach zachodnich jakie napływają zanieczyszczenia. 

Tak, jak pokazane zostało na prezentacji zanieczyszczenie pyłem PM10 i benzo(a)pirenem 

mieści się w granicach albo nawet poniżej normy poziomu występującego w innych stacjach 

pomiarowych na obszarze województwa. Z informacji napływających ze strony niemieckiej 

wynika, że spełniają wymogi ochrony środowiska i unijne normy. Nie ma powodu  

do podejmowania interwencji w tym zakresie. Poza tym nie ma możliwości sprawdzenia 

takich danych, gdyż byłyby to niewyobrażalne koszty. Inspektorat boryka się z utrzymaniem 

posiadanych poborników. Sprzęt nie jest już nowy i psuje się, a środków nie ma na naprawy 

lub zakup nowego. Należy gospodarować tym co się posiada. Odnosząc się do pytanie 

dotyczącego gnojowicy to były problemy zwłaszcza w 2013 roku. Także na polach  

pod Szczecinem stosowano ją. Były podejmowane interwencje, lecz w zakresie w jakim 

przewiduje prawo ustawa o ochronie środowiska, które pozwala inspektoratowi sprawdzić 

czy rolnik stosuje gnojowicę zgonie z pozwoleniem. Czy posiada on stosowne certyfikaty 

czyli badania stacji chemiczno-rolniczej. Jeżeli wszystko się zgadza to nie można zablokować 

czy sankcjonować takiego wylewania. Jeżeli rolnik ma stosowne zezwolenia to ma prawo 

stosować nawozy naturalne. Często są to uprawy ekologicznego i rolnik nie stosuje chemii  

w postaci mineralnej, a stosuje nawożenie w postaci organicznej. Natomiast problem jest 

związany z uciążliwością zapachową, lecz odbywa się to zgodnie z prawem. Kwestia jest 

taka, że zgodnie z przepisami gnojowica powinna być niezwłocznie czyli natychmiast  

po wylaniu przeorana. W tym roku w czasie kiedy były one wylewane na pola był suchy 

okres i gnojowica zamiast wsiąkać w glebę, po prostu pozostawała długo na powierzchni,  

nie można było tego szybko przeorać a skutkiem tego był potężny odór utrzymujący się przez 

kilka dni. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kaczmar powiedział, że w Mirowie w gminie Moryń 

przyjechało 10 tirów i wylała gnojowice na pola. Została ona wylana na zboże, które już 

wzeszło czyli na oziminę, której już nie można przeorać. Fetor jest ogromny i nie przypomina 
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zapachem w ogóle gnojowicy. W dniu dzisiejszym władze gminne monitowały w tej sprawie 

do inspektoratu.   

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny powiedział, że być może są to odpady z biogazowni, lecz one 

też są obwarowane normami. Jeżeli są one spełnione to jest to nawóz naturalny, który można 

stosować jeżeli właściciel pola ma na to zezwolenie. Jeżeli po wylaniu takie pole nie zostanie 

zaorane to, w tym momencie, stosowane jest niezgodnie z zasadami. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kaczmar powiedział, że jezioro Morzycko ma piątą 

klasę czystości, która utrzymuje się. Co to jest potencjał ekologiczny? Czy po wykonaniu 

badań są kierowane pisma do gminy informujące o takim stanie jeziora? Władze gminy 

Moryń zrobiły duży krok w stronę stworzenia kąpieliska z ładną plażą, które jest jako jedyne 

w powiecie gryfińskim. Problem stanowi mętność tej wody, która jest coraz bardziej 

zauważalna. Jako administrator tej plaży w okresie letnim wie, że badania wykonywane przez 

stację sanitarną wykazują, że woda jest w porządku. Co należy zrobić, aby poprawić jakość 

tej wody? 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny powiedział, że jeżeli chodzi o jezioro Morzycko to są tam dwa 

problemy. Jeden to jest to, co zostało określone przez Wydział Monitoringu Środowiska 

WIOŚ w Szczecinie, że jezioro jest w złym stanie, gdyż są tam dosyć strome klifowe brzegi  

i występuje spływ powierzchniowy, zwłaszcza po ulewnych deszczach z pól i dróg do jeziora. 

Spłukiwane wody zawierają biogeny, czyli związki azotu i związki fosforu. To automatycznie 

powoduje zakwity sinic, które żywią się biogenami. Sinice jak obumierają to opadają na dno,  

co powoduje spadek tlenu w części przydennej wód jeziora. Druga rzecz, jeżeli chodzi o plaże 

to zdaje się, że sugestie do plaży były aby miała ona charakter trawiasty, gdyż plaża piaskowa 

przy silnych opadach może też powodować przepłukiwanie piasku przez wody opadowe, 

które trafiają do jeziora. Trzecia rzecz to na północy jeziora jest wieś, która nie jest jeszcze 

skanalizowana. Są tam szamba czyli zbiorniki bezodpływowe, które być może nie są tak 

często odpompowywane jak to jest deklarowane przez mieszkańców i należałoby to 

sprawdzić. Ogólnie rzecz biorąc to głównym problemem tego jeziora są biogeny, które 

trafiają do wód. Nawet po podjęciu działań poprawa nie nastąpi z roku na rok, gdyż musi być 

czas na regenerację wód jeziora. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że gnojowica jest bardzo uciążliwa 

zapachowo. Nawet jeżeli ktoś ma pozwolenia, a jednak nie stosuje się do przyjętych praktyk, 

czyli nie stosuje ostatniego elementu to czy inspektorat może skutecznie zainterweniować 

nakładając karę. Czy może doprowadzić do cofnięcie takiego pozwolenia jeżeli ktoś  

nie potrafi się zastosować. Jest to tak, jak z pozwoleniem wodno-prawnym, jeżeli ktoś ma coś  

do spełnienia i nie tego nie robi to powinien nastąpić regres. Drugie pytanie, w nawiązaniu  

do spalarni w Schwedt, czy strona niemiecka przedstawia pisemnie badania ze swoich 

punktów monitorowania? Z uwagi na to, że kiedy powstawała inwestycja jednym  

z zobowiązań było monitorowanie zanieczyszczeń ze swoich kontrolnych punktów. Trzecie 

pytanie, czy badania pola magnetycznego wykonywane są w dowolnych punktach czy przy 

masztach antenowych? W jaki sposób następuje dobór takich punktów? Stawianie masztów 

antenowych, podobnie jak wiatraków, często wywołuje obawy w środowiskach lokalnych 

tam, gdzie mają one być zamieszczone.  

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny odnosząc się do pierwszego pytania odpowiedział, że tak 

oczywiście jeżeli jest podejrzenie, że rolnik stosuje nawozy organiczne niezgodnie z dobrą 

praktyką rolniczą, czyli nie orze pola to należy to niezwłocznie zgłosić do inspektoratu, 

telefonicznie do Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ w Szczecinie. Informacja powinna być 

przekazana niezwłocznie, żeby podczas interwencji można było „za rękę złapać” tego, kto tak 

postępuje i ukarać lub zablokować taką działalność. Odnosząc się do zanieczyszczeń  

ze strony spalarni w Schwedt to procedura jest taka, że strona niemiecka zobowiązana jest  

do prowadzenia po swojej stronie monitoringu na własnej sieci stacji monitorujących stan 

powietrze. Takie wyniki, zgodnie z umową, przekazują do Ministerstwa Środowiska, które 

przekazuje je dalej do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, co trafia  

do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Taką drogą idzie informacja, że Niemcy 

nie stwierdzają przekroczeń w swoich stacjach. Należy te badania traktować jako wiarygodne. 

Nie ma podstaw do ich negowania. Jeśli chodzi o pola magnetyczne to każda nowo 

wybudowana stacja czy każda sieć budująca nową stację jest zobowiązana do wykonania 

pomiarów promieniowania przez niezależne akredytowane laboratorium, które następnie 

przesyła raport do inspektoratu. Każdy uruchomiony słup telefonii komórkowej jest 

opomiarowany zgodnie z zasadami i biorąc pod uwagę miejsce przebywania ludzi.  

Na przykład, w Koszalinie na Górze Chełmskiej, przy wieży widokowej, telefonia 

komórkowa zamontowała swój maszt. Okazało się że w miejscu widokowym dostępnym  
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dla ludzi występuje przekroczenie pola elektromagnetycznego i sieć komórkowa została 

zobowiązana do zainstalowania siatki faradaya chroniącej przebywających tam ludzi. Biorąc 

pod uwagę umiejscowienie anten telefonii komórkowej firma, która wykonuje te pomiary 

odpowiednio lokuje punkty pomiarowe i zdaje z tego raport, który inspektorat weryfikuje  

czy wszystko zostało wykonane zgodnie z zasadami. W większości takich przypadków nie 

ma przekroczeń. Pomiary przekroczeń stwierdzane przez inspektorat są związane z liniami 

wysokiego napięcia. Największa linia przesyłowa energetyczna Krajnik-Glinki ma swoje 

przekroczenia i dystrybutor sieci zobowiązany jest przez marszałka do ograniczenia tego 

promieniowania do 1 stycznia 2015 roku. 

 

Radny Eugeniusz Stachera powiedział, że to, że Niemcy robią pomiary, przesyłają dane  

do Warszawy, z których wynika, że wszystkie szkodliwe związki nie przekraczają 

dopuszczalnych norm, można byłoby się z tym zgodzić. Jednakże czy można mieć pewność 

po jakości powietrza, że wpływu na to nie mają zakłady, dziwnym trafem umiejscowione 

blisko granicy państwa i róży wiatrów powodujących w dużej mierze przemieszczanie się 

mas powietrza od zachodu. Mowa o jednej z większych spalarni, gdzie przywożone są śmieci 

z Berlina oraz wielkiej papierni, petrochemii. Inspektorat także robi pomiary, a wyniki nie 

przekraczają norm, ale być może w sytuacji gdyby nie było tych czynników wpływających na 

stan zanieczyszczeń powietrza to może jakość powietrza byłaby zupełnie inna. A nie jedynie 

na dopuszczalnym poziomie. Od samego początku, jak powstawała spalarnia w Schwedt, 

Wójt Gminy Widuchowa jako jedyny podjął działania w uzgodnieniach transgranicznych 

zmierzające w kierunku wprowadzenia pomiarów oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Odnośnie drugiego tematu to nie jest to z pewnością gnojowica a są to odpady poprodukcyjne 

z biogazowni z Niemiec. Kukurydza siana w Polsce wywożona jest w postaci masy  

do Niemiec, gdzie przetwarzana jest na gaz a produkt uboczny wraca do Polski. Jest to interes 

grupy ludzi, którzy w ten sposób dobrze zarabiają. W ubiegłym roku zakończyła się sprawa 

miejscowości Ognica, gdzie próbowano zrobić składowisko gęstej masy pozostającej oprócz 

płynu poprodukcyjnego. Skoro ten płyn to takie dobrodziejstwo to czemu Niemcy nie 

wylewają u siebie tylko przewożą go do Polski. Ktoś wydał decyzję, żeby takie odpady 

poprodukcyjne szły z jednego państwa do drugiego. Na pewno jest tu też duża rola powiatu  

w zajęciu się tym tematem. 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny odnosząc się do zanieczyszczeń ze strony niemieckiej 
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powiedział, że spalarnia w Schwedt została uruchomiona w 2010 roku i gdyby faktycznie 

miała ogromne oddziaływanie to byłyby odnotowywane coraz większe stężenia dwutlenku 

siarki. Tymczasem z roku na rok stężenie dwutlenku siarki w powietrzu spada na terenach 

przygranicznych. Przy przewadze wiatrów zachodnich nie ma tutaj znacznego oddziaływania 

tego zanieczyszczenia ze strony niemieckiej, które jest typowym zanieczyszczeniem 

przemysłowym. Tym bardziej nie ma podstaw, żeby negować pomiary wykonywane  

po stronie niemieckiej. Badania po stronie polskiej potwierdzają raportowane dane. Co do 

gnojowicy to zgadza się z opinia radnego w 100%. Problem jest tego typu, że w Polsce  

ani w Europie nie ma jeszcze wprowadzonej ustawy antyodorowej. Wszyscy zastanawiają się 

w jaki sposób można byłoby to zmierzyć, ograniczyć ale nie ma mierzalnych parametrów 

odnośnie zapachów. Do tej pory nie ma prawa zakazującego emitowania odorów  

do powietrza. Tutaj raczej należałoby uświadamiać mieszkańców, aby tego nie robili swoim 

sąsiadom, że kupuje coś takiego wiedząc jaki będzie efekt zastosowania tego na polu. W tej 

chwili jest tylko taka możliwość działań. Również w gestii samorządów lokalnych leży to, 

żeby uświadamiać mieszkańców i prosić aby nie stosowali tego. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że w tabeli zostały podane wyniki pomiarów natężenia 

pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz. Czy są jakieś 

normy na niskoczęstotliwościowe pole, np. 50 Hz?  Czy zawsze jest ono zdrowe? Czy też nie 

ma na to norm? 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny odpowiedział, że 50 Hz to jest częstotliwość prądu w sieci. Są 

normy, ale częstotliwość promieniowania mieści się w podanym zakresie. To prąd płynący  

w gniazdku, przemienny, zmiana plus na minus.  

 

Radny Jan Gładkow zapytał, czy jest on w 100% nieszkodliwy. Czy mieszkając pod słupem 

energetycznym, pod linią napięcia jest się całkowicie bezpiecznym? 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny odpowiedział, że absolutnie nie. Pod linią energetyczną 

występuje promieniowanie mieszczące się w tym zakresie (od 3 MHz do 3000 MHz). 
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Radny Jan Gładkow dodał, że pyta o fale rzędu 50 HZ a tabela wykazuje pomiary dopiero 

od 3 milionów herc.  

  

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny odpowiedział, że są to dwie różne rzeczy. Częstotliwość prądu 

płynącego w sieci, gniazdku, to 50 Hz natomiast promieniowanie elektromagnetyczne 

dookoła tego przewodu ma zupełnie inną częstotliwość. 

 

Radny Jan Gładkow odpowiedział, że musi mieć taką samą częstotliwość, gdyż 

częstotliwość nie podlega tutaj zakłóceniom. Najwyżej jeżeli prąd jest mocno odkształcony 

tzn. że nie jest taka ładna sinusoida, tylko pracują różne sterowniki to leci harmoniczny  

o wysokich częstotliwościach. Ale zwykła, naturalna częstotliwość z przewodu, w którym 

płynie prąd o kształcie sinusoidy to promieniuje tylko i wyłącznie 50 Hz. Pytanie brzmi czy 

taki wynik jest szkodliwy, ale na to chyba nie ma norm ani pomiarów 

niskoczęstotliwościowych.   

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny odpowiedział, że nie ma pomiarów niskoczęstotliwościowych. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że z przedstawionego sprawozdania 

wynika, że Gryfino jest jednym z miast, w którym występuje, co prawda niewielkie, 

przekroczenie stężenia pyłu zawieszonego PM10. Jakie działania należałoby podjąć, żeby nie 

było tych przekroczeń w całym Gryfinie? 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr in ż. Sławomir Konieczny odpowiedział, że na podstawie badań modelowych inspektorat 

stwierdził, że Gryfino może być potencjalnym obszarem przekroczeń. Pył PM10 jak i zawarty 

w nim benzo(a)piren są to zanieczyszczenia związane ze spalaniem złej jakości paliw, czyli  

z tak zwaną emisją powierzchniową. Zatem trzeba zrobić wszystko, co robią inne miasta  

w ramach programów ochrony powietrza, czyli wszystko żeby tego kiepskiego węgla nie 

spalać, żeby było jak najmniej indywidualnych palenisk. Na przykład miasto Kraków chce 

całkowicie zabronić spalania węgla w mieście i chce przejść na gaz i energię elektryczną. 

Oczywiście powinno to być poparte całym systemem zabezpieczeń dopłat dla mieszkańców. 

Możliwe jest także budowanie centralnych kotłowni, odpowiednio ofiltrowanych  
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oraz motywowanie ludzi do tego, żeby podłączali się do nich. A jeżeli w Gryfinie tego nie ma 

to jest tylko możliwość przechodzenia na ogrzewanie prądem i gazem. 

  

IV.  Wnioski i interpelacje radnych 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje od radnego P. Bugajskiego, które 

zostały przekazane do realizacji,: 

1. Na jakim etapie jest postępowanie w sprawie uznania za zabytek ruchomy i wpisanie 

do rejestrów zabytków pianina znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku-Zdroju. - Interpelacja nr 53/13   

2. Czy umowa zawarta między Zarządem Powiatu i Stowarzyszeniem określa obowiązki 

dotyczące utrzymania nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, 

który jest własnością powiatu. Jeżeli tak, to która ze stron odpowiada za to? (np. kto 

za remonty, kto za utrzymanie bieżące, kto za otoczenie, kto za dokumentację  

- przeglądy, książki obiektów, badanie techniczne itp.) - Interpelacja nr 54/13  

 

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

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym  

o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Gryfiński (druk nr 3/XXX);  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska podziękowała 

bardzo serdecznie pracownikom Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, a przede 

wszystkim pani naczelnik Elżbiecie Lorenowicz-Bień za przygotowanie wyczerpującego 

materiału, z którego można było się bardzo dużo dowiedzieć i podziękowała  

za uwzględnienie wszystkich ubiegłorocznych uwag w tegorocznym opracowaniu. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 
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Uchwała nr XXX/215/2013 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński została podjęta jednogłośnie. 

 

VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 

(druk nr 4/XXX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXX/216/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2014 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uczestniczenia Powiatu 

Gryfi ńskiego w realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I” (druk nr 5/XXX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXX/217/2013 w sprawie uczestniczenia Powiatu Gryfińskiego w realizacji 

projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza 

I”, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare 
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Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących jednocześnie granicę 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XXX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 2, 

Uchwała nr XXX/218/2013 w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic 

administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin, stanowiących 

jednocześnie granicę Powiatu Gryfińskiego, z została podjęta jednogłośnie. 

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2014 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 

oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 

(druk nr 7/XXX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXX/219/2013 w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej  

do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok ustalenia na rok 2014 wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 8/XXX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 
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przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXX/220/2013 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi  

w 2013 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

programu: „Aktywny samorz ąd” w 2013 r. (druk nr 9/XXX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXX/221/2013 w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd”  

w 2013 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2013 rok (druk nr 10/XXX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXX/222/2013 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

XIII.  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 11/XXX); 
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXX/223/2013 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. 

 

XIV.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 30.09.2013 roku (druk nr 12/XXX); 

Komisje stałe zapoznały się ze sprawozdaniem. 

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wnioski w większości składane są  

na posiedzeniach komisji. Na poprzednio złożone wnioski odpowiedzi zostały udzielone 

zainteresowanym, a jednocześnie zostały podjęte działania w tym zakresie. Na bieżące 

złożone wnioski odpowiedzi zostaną udzielone w tym samym trybie. Dotyczy to również 

zadanego pytania odnośnie prowadzonej kontroli w DPS w Trzcińsku-Zdroju. 

 

XVI.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz 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.  

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

1. Interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym przez Radnego Piotra Bugajskiego: 

- nr 49/13 dot. nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 197 wraz  

z odpowiedzią Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarka Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego (wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 6, 
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- nr 50/13 dot. zadania związanego z prowadzeniem i funkcjonowaniem Domu 

Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju wraz z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 7, 

- nr 53/13 dot. uznania za zabytek ruchomy i wpisanie do rejestru zabytków pianina  

z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wraz z odpowiedzią Naczelnika 

Wydziału Organizacji i Informacji (wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 8, 

- nr 54/13 dot. umowy zawartej między Zarządem Powiatu i Stowarzyszeniem  

w/s określenia obowiązków dot. utrzymania nieruchomości Domu Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wraz z odpowiedzią Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji (wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 8, 

2. Korespondencja Starostwa Powiatowego w Gryfinie z Burmistrzem Morynia  

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

powiatowej 1409Z - zał. nr 9. 

 

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

w materiałach w dniu 21 listopada 2013 r.: 

1. Apel radnych Rady Miejskiej z Witnicy w imieniu mieszkańców, kierowany  

do Starosty Gryfińskiego i Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2013 r., dot. budowy 

ciągu pieszo-rowerowego relacji Witnica-Witnica PKP w ciągu drogi powiatowej 

1409Z - zał. nr 10. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 28 listopada 2013 r. wpłynęła skarga  

na Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie przesłana przez Wojewódzki Urząd w Szczecinie, 

która zgodnie z kompetencjami zostanie przekazana do zapoznania i wypracowania 

stanowiska przez Komisję Rewizyjną - zał. nr 11. 

 

Radna Ewa Dudar odnosząc się do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 

sporządzonej przez Wydziała Zarządzania Drogami zwróciła uwagę na standardy odśnieżania 

dróg, w szczególności na drodze łączącej Żabnicę z Gryfinem przy fabryce suchej destylacji 

drewna, gdzie ulice Zielna i Fabryczna są w standardzie trzecim. Radna jest zaniepokojona, 

ponieważ występuje tam duże natężenie ruchu tirów i ciężkich pojazdów, co stanowi duże 

niebezpieczeństwo, dlatego można byłoby pomyśleć nad zmianą kwalifikacji tej drogi.  

W pobliżu jest szkoła. Radna porównała powiatową ulicę, przy której mieszka będącą  

w standardzie drugim, gdzie natężenie ruchu jest mniejsze od ruchu w Żabnicy. Dodała, że to 

samo zjawisko obserwuje przy drogach gmin Stare Czarnowo i Gryfino. Poprosiła  
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o zwrócenie uwagi na Wirów, Drzenin, gdzie nie ma chodników ani poboczy a jezdnia 

wykorzystywana jest również przez pieszych. Drogi te mają piąty czy szósty standard  

i z pewnością nie odpowiada on zapewnieniu bezpieczeństwa w tym miejscu. Są to 

przemyślenia dla służb na zastanowienie się w jaki sposób usprawnić taką sytuację. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kaczmar odnosząc się do akcji zimowej zapytał,  

czy podmioty, które zostały wyłonione w drodze przetargu są przygotowane do prowadzenia 

akcji zimowej w razie pierwszych zrywów śniegu i gołoledzi. Czy są potwierdzenia  

od wybranych podmiotów, że mają piasek i posiadają sprawne pojazdy? 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że wszystkie 

podmioty są gotowe, mają sprzęt i materiał. Odnosząc się do pytania radnej  

E. Dudar  powiedział, że standardy zimowego utrzymania są to wytyczne, które stanowią 

górną granicę podejmowania działań. Są one ustalone ze względu na natężenie ruchu na 

drogach stąd też zróżnicowanie stopni standardów. W Drzeninie jest to czwarty, piąty 

standard, a w mieście gdzie natężenie ruchu jest dużo większe standardy są wyższe. 

Natomiast dla wydziału nie jest to wyznacznik do podejmowania akcji zimowej, ponieważ 

jeżeli wystąpią warunki zimowe, opady śniegu do pewnej warstwy to akcja jest podejmowana 

nie patrząc na standard, w którym znajduje się dana droga. Wiadomo przy sieci dróg około 

600 km w utrzymaniu zimowym dotrzeć do wszystkich miejsc nie jest tak łatwo i szybko, 

zwłaszcza jeżeli opady są bardzo intensywne. Akcja nie może być opóźniana stąd nawet  

na innych drogach osiągany jest drugi standard, gdyż jakiekolwiek zaniedbanie może 

spowodować konieczność uruchomienia ciężkiego sprzętu, przez co będą utrudnienia  

w komunikacji, a nawet i tymczasowe zamknięcia dróg. Standardy są wytycznymi  

z odpowiedniego rozporządzenia, lecz nie są stosowane, gdyż akcje podejmowane są 

jednocześnie jak zachodzi taka potrzeba. 

 

Radna Ewa Dudar dodała, że właśnie natężenie jest tutaj złym wyznacznikiem,  

bo w mieście jest zapewnione bezpieczeństwo gdyż są chodniki, a przy pozostałych drogach 

ich nie ma, a są wykorzystywane przez pieszych w zimie. 

 

Radny Jerzy Zgoda ponownie poprosił o skontrolowanie stanu inwestycji na drodze 

powiatowej w Strzeszowie realizowanej przez gminę Trzcińsko-Zdrój. Woda  

z zanieczyszczeniami z igłofiltrów wylewana jest bezpośrednio na asfalt, a błoto sięga kolan. 
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Radny kilkakrotnie zwracał uwagę wykonawcy jednakże bezskutecznie. Przy zbliżających się 

warunkach atmosferycznych wkrótce przejazd tamtędy stanie się niemożliwy. 

Pismo znak: BRZ.0003.56.2013.DK 

 

Radna Ewa Dudar poprosiła o przygotowanie informacji na temat stanu przygotowań nowej 

placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie na przejęcie dzieci z budynku 

znajdującego się przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Przeprowadzka przesunęła się o pół roku  

i radna chciałaby mieć kompletną informację odnośnie ilości pomieszczeń, zabezpieczenia  

i sposobu przeprowadzenia przenoszenia szkoły. 

Pismo znak: BRZ.0003.57.2013.DK 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do pytania radnej E. Dudar powiedział, 

że faktycznie w realizacji inwestycji jest poślizg ale przypomniał, że zostało uzgodnione,  

że przejście do siedziby w Nowym Czarnowie odbędzie się w przerwie zimowej, bez 

uszczerbku dla zajęć. Jeszcze przed przeniesieniem jako pierwsze oglądną placówkę dzieci z 

rodzicami. Obecnie terminy są dotrzymywane. Natomiast jeżeli chodzi o ten wcześniejszy 

wniosek co do zasad prowadzenia robót i sztuki budowlanej to niewątpliwie sprawa zostanie 

przekazana do zbadania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Starosta dodał, 

że w grudniu planowane jest posiedzenie sesji dot. przede wszystkim uporządkowania 

budżetu. Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu przeprowadzona zostanie 

pierwsza debata odnośnie projektu budżetu na 2014 rok, natomiast jeżeli chodzi o uchwalę 

budżetową to taka sesja planowana jest na styczeń 2014 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska przypomniała, że w grudniu szpital 

powiatowy będzie realizował kolejne akcje z cyklu „białe soboty”. Również rozpoczęta 

zostanie akcja mobilnego stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 

Zintegrowanego Informatora Pacjenta. W dniu 17 grudnia taka akcja będzie organizowana  

w gminie Cedynia. Kolejna sprawa to, powiat przystąpił i realizuje przy pomocy Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie unijny projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju 

szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim”. 

Zgłosiło się 35 placówek, z czego Rada jest bardzo zadowolona. Odbyły się również 

spotkania z nauczycielami, dyrektorami placówek od przedszkoli po szkoły 

ponadgimnazjalne. Obserwując frekwencję i zaangażowaniu pracowników oświaty to 



 18 

program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i należy mieć nadzieję, że przyniesie on 

efektywne zmiany w systemie oświaty na terenie powiatu 

 

Radna Ewa Dudar w związku z tym, że reprezentuje powiat w stowarzyszeniu Euroregion 

Pomerania jest w posiadaniu pakietu programowego tego regionu na lata 2014-2020. Jeżeli 

ktoś byłby zainteresowany pozyskiwaniem funduszy z euroregionu to prosi o kontakt i udzieli 

wszelkiej pomocy. 

 

XVII.  Zakończenie posiedzenia. 

 

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

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

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


