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PROTOKÓŁ nr XXXI/13 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 19 grudnia 2013 r. 

 

XXXI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 19 grudnia 2013 r. o godz. 12.00  

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 komendantów powiatowych 

służb, kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników i pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego,  

Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie oraz zebranych gości.  Na protokolantów powołała Edytę Rybacką  

i Dominikę Konopnicką. Następnie przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł 

uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3).  

 

O godzinie 12:05 posiedzenie opuścił radny Rafał Mucha (17-1=16). 

 

Protokół nr XXX/2013 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r. został 

przyj ęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrzymała się; 0 przeciw).  

 

O godzinie 12:10 na  posiedzenie wrócił radny Rafał Mucha (16+1=17). 

 

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

O godzinie 12:15 na posiedzenie przyszła radna Alicja Kordylasińska (17+1=18). 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  w okresie sprawozdawczym Zarząd 

odbył cztery posiedzenia, z trzech przedłożył sprawozdanie, które miały miejsce  
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w terminie od 14 listopada do 05 grudnia 2013 r.  Praca Zarządu Powiatu od porządków 

obrad po protokoły z posiedzeń jest dostępna dla wszystkich w Biuletynie Informacji 

Publicznej. W związku, że okres ten przypadł na koniec roku to według kompetencji, które 

posiada Zarząd podejmowane były decyzje związane z porządkowaniem, urealnianiem 

planów finansowych jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego. Przygotowywane 

były projekty uchwał na sesję m.in. projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXX/216/2013 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy powiatu gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Przedmiotowa uchwała była 

również  przedmiotem obrad ostatniej sesji, jednak nadzór tj. wojewoda zachodniopomorski 

w tym roku wskazał, że w tej uchwale powinna się znaleźć konkretna, planowana kwota jaka 

jest przeznaczana na tą współpracę. Projekt uchwały, który znalazł się w porządku XXXI sesji 

jest projektem porządkującym i uzupełniającym do uchwały poprzedniej. Zarząd zajmował 

się również typowymi, bieżącymi sprawami, które można było wykonać jeszcze  

w roku bieżącym, tj. m.in. remontem chodnika (dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników 

drogi) przy ul. Krasińskiego i Armii Krajowej w Gryfinie w związku z uwagami, które były 

zgłaszane co do jego stanu. W obecności wicestarosty gryfińskiego i skarbnika powiatu 

zostały podpisane dwie umowy, które będą realizowane w roku kolejnym tj. umowa  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na kwotę 

320 000,00 zł w sprawie dofinansowania w ramach realizacji programu „Program 

wyrównywania różnic między regionami II” obszar „D” – likwidacja barier transportowych 

zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochody 

zostaną przekazane dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom Pomocy 

Społecznej w Dębcach, Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, 

dla Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie, oraz Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk”, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie. 

Druga umowa zawarta została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Szczecinie na dofinansowanie instalacji solarnej  

dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. W związku z zaplanowaną na rok 2013 inwestycją 

pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu 

Pomocy Społecznej w Moryniu”, został przygotowany oraz złożony wniosek w sierpniu  

2013 r.  do WFOŚiGW  w ramach programu – Ochrona powietrza. Zaprojektowana instalacja 

solarna, pozwoli na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w istniejącej kotłowni olejowej  
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z odnawialnego źródła ciepła dla  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 

Zarząd jednogłośnie wyraził akces przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu  

pn. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej” po wcześniejszym 

zawarciu z gminą Mieszkowice i powiatem Uckermark porozumień w sprawie zabezpieczenia 

wkładu własnego do realizacji projektu. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie, będzie 

dotyczył współpracy z powiatem Uckermark w zakresie podnoszenia jakości i współpracy 

między urzędami. Projekt ten będzie realizowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 

oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Jeżeli są jakieś wątpliwości bądź 

zapytania dotyczące sprawozdania to Zarząd odpowie na wszystkie pytania. Wnioski  

do budżetu na 2014 rok, które były składane przez radnych na komisjach są analizowane. 

 
III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
 
-brak;  
 
IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie  rozpatrzenia skargi  

na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania 
prowadzonej jednostki (druk nr 2/XXXI);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję, odczytała projekt uchwały i w obecności 18 radnych 

zarządziła głosowanie: 

 
za – 14, 
 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 4, 

Uchwała nr XXXI/224/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej jednostki została podjęta 

większością głosów. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  

nr XXX/216/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 
przyj ęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok (druk nr 3/XXXI); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

 



 4 

za – 18, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXI/225/2013 zmieniająca uchwałę nr XXX/216/2013 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 4/XXXI);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

 
za – 18, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXI/226/2013 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r. 

została podjęta jednogłośnie. 

 
VII.  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 5/XXXI);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 18, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXI/227/2013 w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd”  

w 2013 r. została podjęta jednogłośnie. 

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

na 2013 rok (druk nr 6/XXXI);  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd wniósł o zmianę zapisów  

w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
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na 2013 rok, tym samym złożył autopoprawkę do ww. projektu uchwały. Wprowadził 

zmiany na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,  

w związku z pismem z Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji celowych  

dla domów pomocy społecznej (DPS) w 2013 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan dotacji 

dla DPS w Nowym Czarnowie o 68,60 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków dla DPS 

w Dębcach o 11,40 zł, DPS w Trzcińsku- Zdroju o 10,40 zł i DPS w Moryniu o 46,80 zł.  

W paragrafie 2 ust. 1 zwiększono wydatki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale  

85202-Domy pomocy społeczne o 68,60 zł, w paragrafie 2 ust. 2 zmniejszono wydatki  

w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 68,60 zł.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 18 radnych zarządziła głosowanie: 

 

za – 18, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXI /228/2013 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok została podjęta 

jednogłośnie wraz z autopoprawką. 

 
IX.  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 7/XXXI); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha poprosił o zweryfikowanie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 – 2039 i przywrócenie 

do budżetu kwoty 250 000,00 zł na remont siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Gryfinie. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 18 radnych 

zarządziła głosowanie: 
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za – 14, 
przeciw – 1, 

wstrzymało się – 3, 

Uchwała nr XXXI/229/2013 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 większością głosów. 

 

X. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że odpowiedzi na wnioski  

i interpelacje złożone na ostatniej sesji zostały udzielone zainteresowanym w ustawowym 

terminie. 

  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli chodzi o sprawy związane  

z budynkiem przy ul. Szczecińskiej i większego dofinansowania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Gryfinie (aktualnie w projekcie budżetu przeznaczona na ten cel jest kwota 

50 000,00 zł) to po wyjaśnieniu sprawy związanej z wysokością dochodów z tytułu opłat i kar 

okazuje się, że jest ona bardziej problematyczna. Opłaty z tego tytułu drastycznie spadły  

z ok. 1 800 000,00 zł do 1 000 000,00 zł, prowadzone są rozmowy z Urzędem 

Marszałkowskim (bo to on pobiera te opłaty i kary). Jeżeli się okaże że powiat będzie mógł 

zaplanować większą kwotę na ten cel to Zarząd wróci do wcześniejszych zobowiązań,  

gdzie kwota na ten cel wynosiła 250 000,00 zł. Należy wspomnieć o tym, że dotychczasowe 

deklaracje dot. ujęcia wody (znajdującego się w powiecie stargardzkim) były przypisywane 

powiatowi gryfińskiemu i gminie Stare Czarnowo, a w rzeczywistości powinny być 

przypisane powiatowi stargardzkiemu. Ujęcie wody znajduje się w Stargardzie Szczecińskim 

i nie ma to nic wspólnego z tym, że stacja pomp, znajduje się w gminie Stare Czarnowo. 

Przedmiotowe deklaracje składa przedsiębiorca, dokonał on korekty w tym zakresie. Urząd 

Marszałkowski chciałby, aby powiat gryfiński część pobranych pieniędzy (która się nie 

przedawniła) oddał, w tym temacie prowadzona jest dyskusja. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami powiat gryfiński rozdysponował te środki. Będą czynione starania, aby tą sprawę 

rozstrzygnąć jak najszybciej i z pozytywnym skutkiem.  

 

XI.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych do wiadomości 

Rady Powiatu tj.:  
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Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 
1. Pismo zastępcy prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: 

K.0021.325.DT.2013 z dnia 03 grudnia 2013 r. przekazujące: 

- uchwałę nr CLXXVII.472.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039 (wszyscy radni otrzymali) – zał. nr 5 . 

- uchwałę nr CLXXVII.470.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (wszyscy radni 

otrzymali) – zał. nr 6. 

- uchwałę nr CLXXVII.471.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2014 rok (wszyscy radni otrzymali) – zał. nr 7 .  

2. Skarga nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie na dyrektora 

jednostki w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy Karta Nauczyciela –  

zał. nr 8.  

3. Odpowiedź Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 grudnia 2013 r. na apel radnych Rady 

Miejskiej z Witnicy w imieniu mieszkańców z dnia 20 listopada 2013 r. dot. budowy 

ciągu pieszo-rowerowego relacji Witnica-Witnica PKP w ciągu drogi powiatowej 1409Z 

– zał. nr 9.   

4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie 

zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Gryfinie – zał. nr 10. 

5. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie  

znak: PS-PPIS/073/58/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania nawozu 

organicznego pochodzącego z Niemiec na terenie gminy Moryń oraz gminy Chojna  

– zał. nr 11 . 

6. Pismo wojewody zachodniopomorskiego znak: NK.3.4131.603.2013.SA z dnia  

9 grudnia 2013 r. dot. podjętej przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały  

Nr XXV/189/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej  
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w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie – zał. nr 12. 

7. Odpowiedź przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie i Starosty Gryfińskiego na pismo 

wojewody zachodniopomorskiego znak: NK.3.4131.603.2013.SA z dnia 9 grudnia  

2013 r. dot. podjętej przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały Nr XXV/189/2013 z dnia  

24 czerwca 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 – zał. nr 13. 

 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że skarga nauczyciela Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie na dyrektora jednostki w związku  

z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy Karta Nauczyciela została skierowana  

do przeanalizowania, wypracowania stanowiska i rozstrzygnięcia  przez Komisję Spraw 

Społecznych. Odczytała pismo wojewody zachodniopomorskiego znak: 

NK.3.4131.603.2013.SA z dnia 9 grudnia 2013 r. dot. podjętej przez Radę Powiatu  

w Gryfinie uchwały Nr XXV/189/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozwiązania 

Zespoły 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, które kwestionuje zgodność z prawem tejże uchwały  

w zakresie § 4 (stanowi zał. nr 12). Wystosowana została odpowiedź w przedmiotowej 

sprawie mówiąca o tym, że zostanie przeprowadzona ponowna analiza zapisu  § 4 ww. 

uchwały oraz ustalenie w jakiej procedurze należałoby dokonać ewentualnej zmiany treści 

(stanowi zał. nr 13).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wojewoda zachodniopomorski  

w tym zakresie uważa, że jest to kompetencja dyrektora szkoły i zapis o pracownikach  

nie powinien się znaleźć w uchwale. Należy przypomnieć, że zarówno związki zawodowe  

jak i sami radni chcieli wiedzieć co się stanie z nauczycielami. Zapisy te zostaną ponownie 

przeanalizowane oraz weryfikacji poddany zostanie zapis zawarty w § 4, czy rzeczywiście 

naruszył kompetencje dyrektora szkoły.  

 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz przedstawiła dyżury radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie w styczniu, lutym i marcu 2014 r., które stanowią załącznik nr 14.  

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



 9 

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. Odczytała podziękowanie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia za współpracę powiatu gryfińskiego w uruchomieniu 

Zintegrowanego Informatora Pacjenta (stanowi zał. nr 15). Podziękowała za kolejny rok 

pracy w miłej atmosferze, złożyła wszystkim życzenia radosnych, spokojnych świąt Bożego 

Narodzenia jak i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

 

XIV.  Zakończenie posiedzenia. 
 

O godz. 12.35 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Edyta Rybacka 

 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


