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 PROTOKÓŁ nr XXXII/14 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 30 stycznia 2014 r. 

 

 

XXXII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 30 stycznia 2014 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 18 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, w szczególności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego Beatę Kołodziejską, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie Wiolettę 

Rożko, Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Andrzeja Stechnija, kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, pracowników 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji społecznych, 

przedstawicieli lokalnych mediów, byłą dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie p. Elżbietę Antkowicz i mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie, 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 XXXI/13 z dnia 19.12.2013 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  
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II.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXII)  

 

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 odbył 5 posiedzeń, przede 

wszystkim podejmował decyzje związane z budżetem, który jest przedmiotem dzisiejszej 

sesji. Zarząd dokonał korekty budżetu zwiększając dochody poprzez urealnienie wpływów  

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z tym o taką kwotę zarówno 

wzrosły dochody jak i wydatki, dzięki temu udało się zrealizować wnioski radnych,  

ale również przyrzeczenie, które swego czasu Zarząd złożył Stowarzyszeniu Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Gryfinie, które teraz może liczyć na dotację  

w wysokości 250 000,00 zł, o ile Rada Powiatu przyjmie przedstawiony budżet na 2014 rok. 

Taką dotację Rada udzieliła stowarzyszeniu również w zeszłym roku, z przeznaczeniem  

na remont budynku przy ulicy Szczecińskiej, gdzie m.in. będzie docelowo mieściła się 

siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki temu Zarząd mógł również wprowadzić  

do planu i realizować w 2014 roku zadania z zakresu ochrony środowiska obniżające emisję  

i związane z modernizacją źródeł ciepła w kotłowniach w trzech jednostkach powiatowych  

w Chojnie, które będą przestawione na możliwość wykorzystywania technologii gazu 

skraplanego. Podmiot zajmujący się dystrybucją tej technologii poprowadzi instalację 

gazową. Natomiast w Moryniu, zgodnie z audytami, będzie można zrealizować kolektory 

słoneczne w jednostkach, co wpłynie na obniżenie zużycia energii na produkcję ciepłej wody. 

Również zostały wprowadzone dodatkowe zadania z zakresu melioracji, z czym powiat 

obecnie boryka się w gminie Cedynia, gdzie wody jeziora Orzechowskiego rozlewają się  

na obszary obejmujące drogi powiatowe i wojewódzkie. Do budżetu zostały również 

wprowadzone wydatki związane z realizacją „Programu wyrównywania różnic między 

regionami II” obszar „D” – likwidacja barier transportowych zakup mikrobusów 

przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, dla m.in. gminy Gryfino, DPSów  

i WTZ z Goszkowa. Powiat aplikował o środki na część inwestycji dot. remontu ostatniego 

piętra internatu. Powyższe były to główne zmiany w projekcie budżetu. Poza tym Zarząd 

zajmował się sprawami bieżącymi z zakresu dróg powiatowych i zwiększył środki na bieżące 

zadania dotyczące szkoły w Nowym Czarnowie. Zestawienie wydatków na to zadanie 

zostanie zaktualizowane i przedstawione Radzie, żeby miała pewność, że prace odbywają się 

prawidłowo. Starosta wyraził nadzieję, że tak jak wcześniej zostało to zaplanowane w lutym 
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br. w okresie ferii uda się dokonać przenosin dzieci. Kolejnym ważnym wyzwaniem, co było 

poruszane na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu i do czego został zobowiązany Wydział 

Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych, do podjęcia próby pozyskania środków 

zewnętrznych na sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu, jeszcze w 2014 roku. Jest 

pomysł i rozwiązanie na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Gdyby były jeszcze jakieś 

zapytania to odpowie na nie.   

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu przyjął  

za porozumieniem stron wniosek p. Elżbiety Antkowicz o odejściu ze stanowiska dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. W ciągu 12 lat pracy, wspólnych 7 lat, 

udało się osiągnąć wymagane standardy zarówno lokalowe jak i pracownicze, wysiłek 

inwestycyjny jaki osiągnięto w wyniku pozyskania dofinansowania z negocjacji z Dolną 

Odrą, ale również z pracy i serca które pani dyrektor okazywała dla swoich podopiecznych. 

Podziękował słowami: „Przez 12 lat z odpowiedzialnością i zaangażowaniem kierowała  

Pani Domem Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, mając na względzie przede wszystkim 

dobro jego mieszkańców, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i godności. W związku  

z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora, pragniemy serdecznie podziękować  

za współpracę na tym obszarze z Powiatem Gryfińskim oraz starania w pracy na rzecz ludzi, 

którym los nie dał szansy normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednocześnie 

życzymy dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także, aby Pani dalsza 

kariera zawodowa była źródłem sukcesów przynoszących satysfakcję i spełnienie”. Dodał,  

że cieszy się, że pani Elżbieta pozostaje jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie, gdzie będzie oddawała swoje serce. 

 

Prezydium i Starosta Gryfiński wręczyli kwiaty i złożyli podziękowania pani Elżbiecie 

Antkowicz. 

 

Elżbieta Antkowicz była dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

podziękowała wszystkim zebranym za współpracę i powiedziała, że wraca do nauczania  

w szkole przez co z mieszkańcami DPS będzie mogła spotykać się na co dzień i wyraziła 

nadzieję, że wspólnie uda się jeszcze dużo osiągnąć na rzecz dobra osób niepełnosprawnych. 

Z perspektywy przepracowanych lat, podziękowała za wysiłek pana Starosty i członków 
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Zarządu Powiatu, przy ich wsparciu udało się osiągnąć standaryzację trudnego Domu. 

Podziękowała pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mariannie 

Kołodziejskiej-Nowickiej, która w tej chwili pełni obowiązki dyrektora DPS, Dom trafił  

w dobre ręce i wyraziła nadzieję, że również konkurs przyniesie dobrego kandydata,  

a DPS czekają tylko dobre chwile. Jeszcze raz bardzo serdecznie podziękowała. 

 

Pani dyrektor otrzymała podziękowania i kwiaty od pracowników oraz mieszkańców DPS  

w Nowym Czarnowie. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy istnieje możliwość ogrodzenia terenu wokół szkoły  

w Nowym Czarnowie jeszcze w ferie. Jeżeli nie, to w jakim terminie?  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ogrodzenie nie powstanie  

w okresie zimowym. Zajęcia będą się odbywać przede wszystkim w budynku. Jeżeli chodzi  

o wrzesień i rozpoczęcie nowego roku szkolnego to powinno już być ogrodzenie.  

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że na posiedzeniu w dniu 9 stycznia br. Zarząd wyraził 

zgodę na podpisanie umowy o współpracy promocyjnej powiatu gryfińskiego z Binowo Park  

Sp. z o.o., a także na przeprowadzenie w czerwcu 2014 r. przez Wyższą Szkołę 

Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie badań socjologicznych  

na temat procesów kształtowania się tożsamości mieszkańców powiatu gryfińskiego. Jakie 

działania promocyjne na rzecz powiatu będą obejmowały te umowy? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o Binowo Park to 

Zarząd chce osiągnąć dwa cele. Jeden to, aby do odwiedzających park dotarła informacja,  

że Binowo Park znajduje się on na terenie powiatu gryfińskiego, gdyż utożsamiany jest  

ze Szczecinem. W związku z tym na polu binowskim będzie umieszczony banner 

informujący, że pole golfowe Binowo Park leży w powiecie gryfińskim. Oprócz tego  

w umowie zostało zawarte, że w okresie obowiązywania umowy promocyjnej tj. rok, 

zawodnicy z klubu, w ramach wyjazdów na turnieje krajowe i międzynarodowe mają 

rozpropagowywać powiat korzystając z materiałów promocyjnych powiatu gryfińskiego. 

Prowadzone są również rozmowy na temat zamieszczenia logo powiatu na koszulkach 

zawodników w formie naklejki na rzep, gdyż każdy z nich występuje w różnych strojach. 

Zarząd dokonał zmian w umowie i w obecnej chwili należy poczekać, czy proponowane 
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zmiany zostaną przyjęte przez Zarząd Binowo Parku. Nie było to jeszcze podpisanie umowy, 

gdyż trwają jeszcze negocjacje. Wspomniane badania socjologiczne nie są wprost z zakresu 

promocji. W nawiązaniu do tematu uroczystej sesji, kiedy pan doktor Waldemar Urbanik 

przedstawiał badania, jakie zostały zrobione w województwie zachodniopomorskim na temat 

postrzegania Szczecina to Zarząd doszedł do wniosku, że po 15 latach funkcjonowania 

samorządu warto przeprowadzić badania, które dadzą odpowiedź na to, czy powiat jest tylko 

strukturą administracyjną czy może ma już swoją tożsamość. Co jest symbolem powiatu i co 

łączy jego mieszkańców? Warto takie badania zrobić. Zarząd jest na etapie negocjacji, oprócz 

podstawowego zakresu badania, rozszerzyć o to, co jest związane z akcją społeczną 

lobbowania na rzecz rozwoju i inwestycji w Dolnej Odrze. Zarząd zdaje sobie sprawę,  

że wbrew pozorom mimo zaangażowania radnych różnego szczebla i artykułowania, jak 

ważna jest przyszłość elektrowni to prawdopodobnie jedynie około 10% społeczeństwa 

interesuje się tym tematem. Tak, jak było to w przypadku Stoczni Szczecińskiej. Właśnie  

w tym kierunku również będą przeprowadzone badania. 

 

III.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfi ńskiego w 2013 r. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2013 r. (stanowi załącznik nr 4). 

Najważniejszym zagadnieniem, którym zajmowała się Komisja były zagrożenia 

terrorystyczne mogące wystąpić na terenie powiatu. Przeanalizowany został przebieg 

ewakuacji pacjentów, w związku z alarmem o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie, który miał miejsce w dniu 6 lipca 2013 roku. Było to duże 

przedsięwzięcie logistyczne angażujące wiele służb. We wnioskach z akcji znalazły się 

pozytywnie ocenione przede wszystkim szybkie przybycie sił ratowniczych, działania 

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i decyzja o szybkim umieszczeniu pacjentów 

niewymagających przewiezienia do innych szpitali, w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. 

Niestety również w ocenie komisji duże trudności były z ewakuacją leżących pacjentów  

i przede wszystkim noworodków. Niedociągnięcia były z zapewnieniem specjalistycznego 

transportu - karetek pogotowia. W związku z negatywną oceną działań Lekarza Koordynatora 

Ratownictwa Medycznego komisja wystosowała pismo do Wojewody 

Zachodniopomorskiego opisujące zaistniałą sytuację z prośbą o ocenę działań Oddziału 

Ratownictwa Medycznego ze szczególnym uwzględnieniem procedur obowiązujących  
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w wypadku konieczności ewakuacji pacjentów szpitali zagrożonych atakiem terrorystycznym. 

We wskazanym okresie było dosyć dużo tego typu alarmów, co powoduje w dużej mierze,  

że decyzje które są podejmowane z myślą, że pewnie jest to fałszywy alarm. Na szczęście są 

to zwykle fałszywe alarmy. Wówczas każdy myśli jakby tutaj ograniczyć koszty. W tym 

zakresie należy dopracować procedury. Dodał, że radny Labib Zair złożył wniosek dotyczący, 

niebezpośrednio, również tej sprawy, a chodzi o przedstawienie działalności pogotowia 

ratunkowego. W tym zakresie Komisja Bezpieczeństwa zorganizuje spotkanie o czym 

poinformuje radnych. W ramach komisji przeprowadzona zostanie debata na temat 

funkcjonowania pogotowia ratunkowego. Jak również to, co było mówione na komisjach, 

sporządzenie informacji dla mieszkańców kiedy należałoby korzystać z usług karetek, gdyż 

jest druga strona sprawy, że jeżeli pogotowie będzie do wszystkiego wzywane to potrzebna 

byłaby duża ilość karetek. 

 

Posiedzenie opuścił radny Robert Pankratow (19-1=18). 

  

IV.  Wnioski i interpelacje radnych 

 

- brak. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Robert Pankratow (18+1=19). 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi  

na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie (druk  

nr 2/XXXII);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 18, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 1, 

Uchwała nr XXXII/230/2014 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie została podjęta większością głosów. 
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VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2013 r. (druk  

nr 3/XXXII);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXII/231/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady 

Powiatu w Gryfinie za 2013 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 rok (druk  

nr 4/XXXII);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 19 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXII/232/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2014 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli  

za 2013 r. (druk nr 5/XXXII);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 2, 
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Uchwała nr XXXII/233/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

z realizacji rocznego planu kontroli za 2013 r., z została podjęta jednogłośnie. 

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gr yfinie na 2014 r. (druk 

nr 6/XXXII);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXII/234/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r. (druk nr 7/XXXII ); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXII/235/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie  

na 2014 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chojna (druk nr 8/XXXII);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 
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Uchwała nr XXXII/236/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

Powiatu Gryfińskiego na rok 2014 (druk nr 9/XXXII);  

 

- prezentacja multimedialna  

Skarbnik powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację multimedialną w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2014, stanowiącą załącznik nr 6.  

  

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały budżetowej, poprosiła o przedstawienie opinii 

komisji i wniosków radnych.  

  

- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha odczytał pozytywną opinię  

do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2014 r., stanowiącą załącznik nr 7. 

  

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że Komisja Budżetu i Gospodarki 

przedstawiła opinię do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2014 r., o co również 

poprosiła pozostałe komisje:  

1. Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 

przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały,  

2. Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały,  

3. Komisja Spraw Społecznych przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.  

  

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Przewodnicząca odczytała uchwałę nr CLXXVII.470.2013 Składu Orzekającego Regionalnej  

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu gryfińskiego na rok 2014 (zał. nr 8) 

oraz uchwałę CLXXVII.471.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego, wskazanego w projekcie uchwały budżetowej powiatu gryfińskiego  

na 2014 r. (zał. nr 9).  
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 - przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych  

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ma przed sobą wnioski złożone  

w trakcie procedury pracy nad projektem budżetu. Zarząd starał się przeanalizować wszystkie 

złożone wnioski. Niektóre z nich, tak jak wspomniał podczas składania sprawozdania z prac 

Zarządu, zostały ujęte w budżecie, m.in. na dofinansowanie remontu budynku Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. Wniosek z zakresu drogownictwa, m.in. dotyczący ulicy Jagiellońskiej  

w Chojnie, został wpisany do budżetu. W budżecie na drogi przewidziane jest 12,8% 

wydatków budżetowych tzn. około 8 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów  

na zadania inwestycyjne. Natomiast część wniosków znajduje się w tej nienazwanej kwocie, 

ponieważ niektóre wymagają porozumień z gminami, a niektóre z nich mogą być 

nierealizowane. Natomiast w budżecie kwoty są takie zapisane, że te wnioski, które były 

składane, jeżeli będzie odpowiednie przygotowanie do inwestycji i Zarządowi uda się 

domówić w niektórych sprawach z gminami to zapewne zostaną zrealizowane. Są także 

wnioski, które dotyczą w dużej części budowy ciągów pieszych i tu jest problem wymagający 

wspólnych decyzji i realizacji priorytetu, o którym ciągle się mówi i był dyskutowany  

na komisjach, że wszyscy chcieliby żeby postęp na drogach był dużo większy niż jest 

obecnie. Zatem należy skupiać się na tym, co powiat już posiada i jak najlepiej to poprawiać.   

  

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie: 

Radny Rafał Mucha podziękował, jako wnioskodawca zwiększenia dofinansowania  

dla Polskiego Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”  

w Gryfinie, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, że takowa zmiana pojawiła się  

w budżecie się. Dodatkowe 200 000,00 zł w budżecie, jest teraz zgodne z deklaracjami 

powiatu z ubiegłego roku w tej sprawie. A środki na pewno są tam bardzo potrzebne. Co do 

dróg, o których mowa była na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki to ma przekonanie, 

że rzeczywiście nie można powiedzieć, że nic nie jest robione, lecz niewątpliwie ten problem 

pozostaje nierozwiązany. Jest wiele dróg w złym stanie i przez cztery lata kadencji tej Rady 

problemu Rada nie zdołała rozwiązać, nie tylko z własnej winy, bo państwo konstruując 

powiaty i przekazując zdania nie zapewniło wystarczających środków na ich realizację. I nie 

dotyka to tylko powiatu gryfińskiego ale w ogóle samorządów różnych szczebli. 

Niewątpliwie problem ten pozostawiony zostanie następnym kadencjom. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że chciałby przekazać ciekawostkę, że każdy mieszkaniec 

powiatu jest winny około 250,00 zł na osobę, a pod koniec roku, jak to mówiła pani skarbnik, 
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będzie to już 200,00 zł. Każdy mieszkaniec gminy Gryfino jest winny jakieś 3 000,00 zł  

na osobę, a istnieje jeszcze tzw. dług publiczny państwowy, gdzie sięga rzędu biliona złotych 

i wówczas na każdego Polaka dług wynosi 25 000,00 zł. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odniósł się do słów radnego J. Gładkowa, który 

chciał przez to powiedzieć, że każdy samorząd i jego decyzje wpływają na dług, a co za tym 

idzie, że albo coś jest szybciej zrobione albo robione jest wolniej. Pytanie za tym idzie,  

czy dany dług był wart poniesienia bo budował coś do przodu i przede wszystkim  

w późniejszym okresie nie przynosił tylko kosztów. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę  

z tego, że są zadania, które są kosztowne, a w każdym samorządzie najwięcej wydatków jest 

na oświatę. Z punktu widzenia ekonomicznego to można powiedzieć, że jest to zadanie 

kosztochłonne lecz wszyscy jednocześnie mówi się że ogólnie rozumiana oświata jest 

największym rozwojem i indywidualnie daje każdemu szansę zatem warto w nią inwestować. 

Poprosił, aby spojrzeć na ostatni element, o którym mówiła pani skarbnik o długach, które 

powiat spłaca i że w tym zakresie wychodzi, że jest to 250,00 zł na mieszkańca powiatu,  

a nawet licząc w sposób taki, że przyjmując że mieszkańcami powiatu są mieszkańcy gminy 

Gryfino, których jest 24 000 to dług powiatu i tak wynosiłby wówczas 1 200,00 zł na osobę. 

Co w rezultacie jest trzy razy mniej niż w gminie. W obecnej chwili największym 

obciążeniem dla powiatu jest oczywiście służba zdrowia i szkoda, że akurat dług służby 

zdrowia na dzień dzisiejszy nie rozwija tej służby zdrowia a spłaca się to, co niestety  

z różnych przyczyn powstało z powodu niedofinansowania. Można powiedzieć, że dzisiaj 

ogólnie nic nie można zbudować do przodu, ponieważ średnio służba zdrowia kosztuje 

powiat 2 miliony złotych w ciągu roku, co idzie na spłatę długu za służbę zdrowia. To będzie 

w tym roku, następnym a w 2016 roku będzie spłacany kredyt konsolidacyjny, ale to już będą 

mniejsze raty bo będą wynosiły ok 500 000,00 zł. A to się przekłada na to, że im dłużej 

powiat płaci tym koszty długów są trochę wyższe. Natomiast każdemu samorządowi wtedy 

jest łatwiej zrealizować bieżące zadania. Ważne jest z jednej strony mieć stabilizację z drugiej 

jednak strony w wielu dziedzinach robić postępy. I tak należałoby patrzeć na te zadłużania. 

 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz zarządziła głosowanie  

i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 
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wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXII/237/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 

2014, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039 

(druk nr 10/XXXII);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała uchwałę  

nr CLXXVII.472.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały  

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2014-2039 (zał. nr 10) poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję  

i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXII/238/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIV.  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.  

 

XV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zwrócił się do przewodniczących komisji,  

aby w lutym zaplanowali posiedzenia komisji stałych, ponieważ Zarząd Powiatu nie 

przewiduje wniosku do przewodniczącej Rady o zwołanie sesji, chyba że zajdzie taka nagła 

potrzeba. Z prac Zarządu widać, że uchwały na kolejną sesję są już przygotowane aczkolwiek 

wymagają one pewnych terminów. Przede wszystkim w marcu Zarząd chciał zaktualizować 
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regulamin wynagradzania nauczycieli, a chodzi o wielkość dodatków motywacyjnych  

i funkcyjnych, co wymaga zaopiniowania projektów uchwał. Na chwilę obecną nie ma już 

obowiązku aktualizacji, ale swego czasu w rozmowach ze związkami zawodowymi  

powiedziane zostało, że powiat z własnej inicjatywy będzie to wykonywał. Na dzisiejszym 

Zarządzie, a ponieważ już dwukrotnie było to dyskutowane, ostatecznie przyjęta została 

wersja, którą do zaopiniowania Zarząd przedkłada funkcjonującym na terenie powiatu 

gryfińskiego związkom zawodowym. Dlatego sesja ta przewidywana jest w marcu. Dodał,  

że jak już powiedziała pani skarbnik, Zarząd zrealizował część budżetu po stronie dochodów, 

udało się co przygotowywał Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, dokonać sprzedaży majątku i należy mieć nadzieję, że uda się wykonać 

plan założony na ten rok. Zarząd przygotowuje się również do zorganizowania spotkania  

z radnymi, aby przekazać w którym miejscu jest powiat ze szpitalem w zakresie inwestycji 

budowlanej.  

 

Radny Sławomir Terebecki poprosił o szczegóły dotyczące planowanego spotkania  

z przedstawicielami pogotowia ratunkowego, gdyż temat jest ważny dla wszystkich  

i radni chcieliby uczestniczyć w takim spotkaniu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wniosek złożony przez radnego  

L. Zaira dotyczy działalności pogotowia i łączy się z tematem posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, co jest wyrazem troski o sytuację jaka się dzieje  

z pogotowiem. Inicjatywa ta została podchwycona i wniosek będzie zrealizowany  

pod auspicjami Komisji Bezpieczeństwa, której przewodniczącym jest starosta. A na tak 

zorganizowane posiedzenie chciałby zaprosić wszystkich radnych, którzy będą chcieli z niego 

skorzystać. Głównym przedstawicielem, który będzie przygotowywał i referował ten temat  

jest Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego p. Roman Pałka lub kierownik Filii 

Gryfino p. Grzegorz Dolata, jeżeli się uda to będzie również Lekarz Koordynator 

Ratownictwa Medycznego i przedstawiciel „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. 

Termin dopiero zostanie ustalony a przypuszczalnie będzie to marzec. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz poinformowała radnych, że pisma skierowane  

do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie zgodnie z wykazem, znajdują się do wglądu  

w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.  
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Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

1. Korespondencja Starostwa Powiatowego w Gryfinie z Burmistrzem Morynia  

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

powiatowej 1409Z, prowadzona od 27.12.2013 r. do 09.01.2014 r. - zał. nr 11, 

2. Pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie znak: 

WUP.VA.0701/19-6/AMa/13 z dnia 30.12.2013 r. dot. podziękowań  

za zaangażowanie w realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy, podejmowanych przez PUP w Gryfinie,  

w ramach środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Społecznego - zał. nr 12. 

3. Prośba radnego Gminy Chojna z dnia 07.01.2014 r. o zainteresowanie lokalnym 

problemem mieszkańców m. Chojna i wsparcie działań mających na celu remont dróg 

krajowych nr 26 i 31, na odcinkach przebiegających przez centrum miasta,  

wraz z pismem skierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

w przedmiotowej sprawie - zał. nr 13. 

 

XVI.  Zakończenie posiedzenia. 

 

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

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

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


