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PROTOKÓŁ nr XXXIII/14 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 20 marca 2014 r. 

 

XXXIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 20 marca 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 uczestniczyło 18 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 20 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, Państwa Edwarda i Wiesławę Malinowiczów 

właścicieli Przedsiębiorstwa Maldrobud Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, stypendystów,  

ich opiekunów oraz naczelników, 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 14:10 na posiedzenie przyszła radna Alicja Kordylasińska (18+1=19). 

 
Protokół nr XXXII/2014 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r. został 

przyj ęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrzymała się; 0 przeciw).  

 

II.  Uroczyste wręczenie srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego  
Przedsiębiorstwu MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa za zasługi 
położone na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że w uznaniu zasług  

dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą nr 246/14 z dnia 18 lutego 2014 r., Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną Odznakę Honorową Gryfa 
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Zachodniopomorskiego Przedsiębiorstwu Maldrobud Spółce z o.o. Spółce Komandytowej  

w Myśliborzu. 

 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to bardzo miły punkt dzisiejszej 

sesji, powitał wszystkich zgromadzonych i Państwa Malinowiczów. Wszyscy zapewne znają 

dobrze przedsiębiorstwo i wielu mieszkańców powiatu gryfińskiego korzysta z dóbr, które 

zostały wykonane przez firmę Maldrobud Sp. z o.o. Na sali obecni są świadkowie 

działalności Państwa Edwarda i Wiesławy Malinowiczów, chociażby były radny, kierownik 

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie pan Krzysztof Ziętek. Poprosił o wystąpienie Państwa 

Edwarda i Wiesławę Malinowiczów i powiedział, że: „Niezmiernie nam miło, że Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek o nadanie Odznaki 

Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego firmie Maldrobud Sp. z o.o. Spółka komandytowa. 

Można zapytać, co takiego jest w firmie drogowej, która przecież za swoją pracę dostaje 

wynagrodzenie. Szczególność ta polega na tym, iż jest to zachodniopomorska firma rodzinna 

dająca pracę ok. 300 osobom. Szczególność ta polega na tym, iż Maldrobud działa od 30 lat  

i z powodzeniem konkuruje w budowie dróg i ich utrzymaniu. Szczególność ta polega na tym, 

iż Maldrobud rozwija się, stosuje najwyższe standardy, dba o jakość robót, a także dysponuje 

nowoczesnym parkiem maszynowym. Szczególność ta polega na tym, iż właściciele firmy 

Państwo Wiesława i Edward Malinowiczowie w kontaktach biznesowych cechują się wysoką 

kulturą i szczerością. Nie są im obce działania na rzecz środowisk lokalnych. Swoją 

działalnością w pełni zasłużyli na uznanie. Serdecznie gratulujemy odznaczenia srebrną 

Odznaką Honorową Grywa Zachodniopomorskiego”. 

 

Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Krzysztof Barczyk 

wręczył Państwu Edwardowi i Wiesławie Malinowiczom właścicielom firmy Maldrobud 

Spółka z o.o. Sp. Komandytowa Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. 

 

Edward Malinowicz właściciel Przedsiębiorstwa Maldrobud Spółka z o.o. Spółka 

Komandytowa podziękował za tak miłą i zaskakującą niespodziankę, firma nie spodziewała 

się takiego wyróżnienia, tym bardziej jest wdzięczna za to uznanie. Firma funkcjonuje już od 

31 lat i na początku składała się z trzech osób, w tej chwili zatrudnionych  

jest ok. 300 pracowników, którzy pochodzą również z powiatu gryfińskiego. Początki zawsze 

bywają trudne i ciężkie, jednak nikt nie przypuszczał, że firma tak się rozwinie i rozrośnie. 

Prowadzenie takiej działalności nie jest proste, wszystkie prace, które są wykonywane  
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przez firmę mogą być przeprowadzone po uprzednim zwycięstwie w przetargu (kryterium, 

które zazwyczaj jest przyjmowane dotyczy ceny, stąd niekiedy kilka złotych może 

zadecydować o wygranej). Usługi, które świadczone są przez firmę, nie tylko na rzecz 

starostwa, świadczone są również na obszarze w promieniu 100 km od Myśliborza,  

gdzie firma ma swoją siedzibę. Prace wykonywane są również na drogach wojewódzkich. 

Duże podziękowania należą się  kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie panu 

Krzysztofowi Ziętkowi, gdzie firma Maldrobud na jego rzecz wykonywała swoje pierwsze 

zlecenia. Spółka  Maldrobud jest firmą rodzinną, wyraził nadzieję, że tak też pozostanie. 

Podziękował serdecznie za odznaczenie tym, którzy w znaczący sposób przyczynili  

się do tego tj. Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektorowi Gabinetu 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego panu Krzysztofowi Barczykowi, Staroście 

Gryfińskiemu panu Wojciechowi Konarskiemu, Radzie Powiatu oraz tym, którzy korzystali  

z usług firmy jak i jej wszystkim sympatykom.  

 

III.  Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 
2013/2014. 
 
 

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Kinga Koeller-Cichy 

powiedziała: „Na dzisiejszej sesji gościmy najzdolniejszych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, stypendystów Rady Powiatu, których wyniki i osiągnięcia w nauce  

są dowodem, że pasja połączona z wytrwałością wiedzie do zdobywania najwyższych laurów. 

Stypendystów proszę o wystąpienie, a o wręczenie listów gratulacyjnych poproszę prezydium 

Rady. 

 

Paulina Poklepa uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jest osobą ambitną, 

pracowitą i koleżeńską.  Chętnie bierze udział w różnego rodzaju konkursach 

matematycznych. Lubi czytać książki, rysować i jeździć na rowerze. W przyszłości chciałaby 

studiować finanse i rachunkowość. Średnia ocen: 5,00. 

 

Kamila Leśniak 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. Skromność, wesołe 

usposobienie i pomocna dłoń – to główne cechy jej charakteru. Aktywnie włącza się w życie 
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szkoły i klasy, z którą razem kręci filmy promujące szkołę. Uczestniczy w  projekcie „2014 

Młodzi dla wolności”. W przyszłości zamierza studiować psychologię. Średnia ocen: 5,00. 

 

Marek Lis uczeń klasy IV Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Zaangażowany w życie szkoły. Jest osobą ambitną  

oraz pewną siebie. Jego motto: „Wiara w siebie gwarancją wygranej”. Lubi zdobywać 

postawione sobie cele oraz zawsze wierzy w cel, który sobie wyznacza. U innych ceni 

szczerość, przyjaźń i konsekwencję w działaniu. Interesuje się Informatyką i z nią wiąże 

swoją przyszłość. Średnia ocen: 5,00. 

 

Mikołaj Gajowski  uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Ambitny, pracowity   

i odpowiedzialny. Należy do szkolnego klubu europejskiego Douzelage. Brał udział w wielu 

konkursach m.in. „Mój region – moja ojczyzna”, Alfik matematyczny”, w VI Wojewódzkim 

Konkursie Języka Angielskiego oraz w Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy  

o Podatkach. W przyszłości zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia 

ocen: 5,00. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała: „W słowach 

Ignacego Balińskiego „Chcesz być kimś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie”, 

zawarta jest ponadczasowa myśl, bowiem to nauka daje szansę osiągnięcia wszystkiego,  

co jest w zasięgu ludzkich możliwości. Tylko od nas zależy kim staniemy się w przyszłości  

i jak pokierujemy naszym życiem. Doceniając trud i wysiłek systematycznie wkładany  

w poszukiwanie wiedzy i rozwijanie pasji Rada Powiatu w Gryfinie przyznaje stypendium  

za wybitne wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014. Jednocześnie, 

w imieniu wszystkich radnych oraz własnym życzę pozytywnej energii, wytrwałości  

w dążeniu do celu, dumy z własnych osiągnięć oraz spełnienia najskrytszych marzeń  

i szczęścia w życiu osobistym”  

 
Prezydium Rady Powiatu w Gryfinie oraz Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego Pan Krzysztof Barczyk wręczyli listy gratulacyjne stypendystom. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz ogłosiła 5 minutowa przerwę. 
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IV.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXIII).  
 

 
O godzinie 14:35 na posiedzenie przyszedł radny Sławomir Terebecki (19+1=20). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  w okresie sprawozdawczym Zarząd 

odbył siedem posiedzeń, które miały miejsce w terminie od 16 stycznia do 28 lutego 2014 r.  

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

dla wszystkich w Biuletynie Informacji Publicznej. Zwrócił uwagę na temat nad którym rada 

już raz obradowała, tj. „Opracowania  w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego”, od tamtego momentu 

miało miejsce spotkanie, które zorganizował Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych z przedstawicielami gmin. Wpłynęły w tym zakresie uwagi, które  

są analizowane i które w jakiejś części będą uwzględnione. Temat sprawozdań  dotyczył 

przesunięcia terminu zakończenia prac w związku z trwającymi konsultacjami oraz z faktem, 

że musi to być spójny plan z Planem Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego  

w województwie zachodniopomorskim. Dokument, który powiat gryfiński otrzyma  

od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w tym zakresie, musi być 

wyznacznikiem dla działań powiatu, ze względu na to, że w znaczący sposób będzie on miał 

wpływ na rozwiązania które zostaną zastosowane przez powiat.  A co za tym idzie  

do rozwiązań zastosowanych przez powiat gryfiński i województwo zachodniopomorskie 

będą musiały nawiązać w bardziej lub w mniej formalny sposób gminy. Nawiązując  

do dzisiejszej uroczystości dot. wręczenia stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom 

szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 

2013/2014 Zarząd przyjął rozwiązania w zakresie aktualizacji dokumentu, co do wysokości 

stypendiów i zasad ich przyznawania, a co za tym idzie została rozszerzona formuła i Zarząd 

będzie gotowy przedstawić to radzie na sesji w kwietniu. Jeżeli są jakieś wątpliwości bądź 

zapytania dotyczące sprawozdania to Zarząd odpowie na wszystkie pytania. 

 
V. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie za 2013 r. (druk nr 2/XXXIII);  
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński 

powiedział, że obszerne sprawozdanie z działalności jednostki radni otrzymali w materiałach 

(druk nr 2/XXXIII ). W związku z powyższym i z dość ograniczonym czasem przedstawił 

informację w postaci prezentacji multimedialnej, która stanowi zał. nr 4 do niniejszego 

protokołu. 
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński 

podziękował Staroście Gryfińskiemu, Zarządowi Powiatu oraz Radzie Powiatu  

za przychylność w realizacji różnych inicjatyw czy też działań w których uczestniczy 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, na realizację których  

jak wiadomo potrzebne są środki finansowe. Na płaszczyźnie województwa 

zachodniopomorskiego bardzo dobrze wygląda organizowany przez jednostkę ogólnopolski 

turniej wiedzy pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju tym uczestniczy 

znaczna liczba młodych osób, do eliminacji powiatowych w roku 2014 zostało zgłoszonych 

88 osób. Podziękowania należą się również Komendantowi Straży Miejskiej Panu Romanowi 

Ratajowi, który na szczeblu gminy Gryfino  angażuje się w to przedsięwzięcie. Wspólnymi 

siłami udaje się zachęcić coraz większą liczbę młodzieży do uczestniczenia w tego typu 

przedsięwzięciach, jest to dobry sygnał ze względu na to, że szeregi Ochotniczej Straży 

Pożarnej z każdym rokiem maleją. Teoretycznie na wykazach poszczególnych jednostek  

te osoby figurują, jednak z różnych powodów wyjeżdżają do pracy za granicę i nie mogą 

podejmować tych działań. Nie ma pewności, że Ochotnicza Straż Pożarna będzie stanowiła 

pełną obsadę samochodu, gdzie jak wiadomo jej skuteczność czy efektywność działań  

nie będzie właściwa. Prowadzone akcje i inicjatywy oraz wsparcie ze strony powiatu będą 

prowadziły do tego, że propagowanie tego typu działań przyczynią się do tego, że szeregi 

Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) czy też Państwowej Straży Pożarnej będą  

się rozbudowywały. Należy również zasygnalizować, iż w tym roku zostało podpisane 

porozumienie z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie przy  

ul. Niepodległości o współpracy w zakresie powstania klasy mundurowej, gdzie również 

Komendant Powiatowy Policji podpisał stosowną umowę w tym zakresie.  

W wyniku tych działań powstanie klasa mundurowa o profilu policyjno-strażackim, wyraził 

nadzieję, że będzie się ona cieszyła dużym zainteresowaniem. Inna ważna sprawa o której 

warto wspomnieć dotyczy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pod koniec 

ubiegłego roku (po wielu latach) udało się włączyć do niego jednostki OSP w Krajniku 

Dolnym i OSP w Osinowie Dolnym. Na razie włączono je warunkowo, muszą one bowiem 

spełnić wymagania określone w rozporządzeniu, jeżeli chodzi o potencjał sprzętowy,  

o kwalifikacje i przeszkolenie (jest to jednak kwestia czasu). Wyraził nadzieję, że przy 

pomocy władz samorządowych jednostka sprosta tym wymaganiom i jednostki te będą  

już włączone na stałe (w systemie aktualnie jest 15 jednostek OSP).  
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Wniosek nr BRZ.0002.33.2014.ER przewodniczącego Komisji Ochrony Cywilnej (…) 

Sławomira Terebeckiego: 

- zwrócił się z prośbą o przedłożenie wykazu obiektów użyteczności publicznej których 

właścicielem jest powiat gryfiński i które zostały skontrolowane przez Państwową Straż 

Pożarną w Gryfinie w 2013 roku. Zapytał jakie uchybienia (jeżeli wystąpiły) zostały 

stwierdzone podczas kontroli tych obiektów i jak zostało to ostatecznie załatwione.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że w sprawozdaniu znalazł się punkt 

dotyczący kierunków działań oraz zadań do realizacji przez jednostkę w roku 2014,  

gdzie uwzględniono informację o doskonaleniu i organizowaniu krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego w odniesieniu do strażaków ochotników.  System ten i strażacy 

ochotnicy są ważnym segmentem, który zabezpiecza powiat gryfiński przed wszelkiego 

rodzaju zagrożeniami. Zagrożenia, które mają miejsce w dzisiejszych czasach i sytuacja, która 

ściśle wiąże się z rynkiem pracy tj. podążanie za pracą osób, które ściśle związane są z OSP 

jest zupełnie inna niż w latach ubiegłych. W ramach krajowego systemu, gminy z jednej 

strony przeznaczają coraz więcej środków na nowoczesny sprzęt, a sama jednostka  

na szkolenia. Strażacy OSP muszą podnosić swoje kompetencje i ciągle się szkolić,  

aby dorównać swoimi umiejętnościami swoim kolegom. Rzeczywistość i realia pokazują,  

o czym już wspominał pan komendant, że osób tych nie ma, ze względu na to, że pracują  

za granicą, powstaje wówczas luka. Tendencja ta będzie zapewne narastała, nikt nie jest  

w stanie strażaków ochotników (doceniając ich starania) wynagrodzić w taki sposób, żeby  

nie musieli szukać podstawowego źródła utrzymania. Zapytał, czy w perspektywie czasu, 

tego systemu nie będzie trzeba zmodyfikować, może się bowiem okazać, że w niedalekim 

czasie nie zabezpieczy on potrzeb powiatu, ale również innych powiatów w niesieniu 

pomocy.    
 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński 

powiedział, że jest to bardzo realny problem. Jeżeli chodzi o doskonalenie krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego to w tym przypadku wchodzi tutaj szereg różnych działań. Szkolenie 

jest to jedna kwestia, od roku prowadzona jest specjalizacja poszczególnych jednostek,  

tj. poszczególne jednostki w zależności od potencjału ratowniczego, którym dysponują mają 

wpisane zadania (np. wyróżnić można jednostki które wyznaczone są do zadań 

powodziowych, wodnych, inne dysponują sprzętem hydraulicznym do ratownictwa 

drogowego), co stanowi doskonalenie właśnie tego systemu. Jeśli chodzi o samo 

finansowanie to są to jednostki OSP i ich finansowanie spoczywa na samorządach gminnych, 
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nie mniej jednak Komendant Główny, co roku przeznacza środki (w ramach dotacji) na te 

jednostki, które wchodzą bezpośrednio do tego systemu.  Potrzeby jednostek są ogromne,  

a środki niewystarczające, jednak można powiedzieć, że uzupełniają one braki sprzętowe.  

Nie ma doskonałego rozwiązania tego problemu, nie można stwierdzić, czy to się sprawdzi, 

czy system ten będzie funkcjonował i jak długo. Jednak na chwilę obecną system  

się sprawdza i nie ma większych zastrzeżeń co do jego funkcjonowania. Strażacy ochotnicy 

otrzymują jedynie ekwiwalent pieniężny (stanowiący zadośćuczynienie) za to, że poświęcają 

swój wolny czas oraz niosą pomoc innym. Należą się im za to ogromne podziękowania, 

bowiem ryzykują w tym momencie  swoim zdrowiem, a nawet życiem. Nie ma na razie 

powodu do obaw,  mieszkańcy powiatu mogą czuć się bezpieczni, liczba strażaków w chwili 

obecnej jest tak duża (850 osób), że nie ma mowy o jakichkolwiek brakach osobowych  przy 

podejmowaniu działań. Trend ten jest jednak zauważalny, problem dotyczy obsad zastępów  

w godzinach pracy tj. od rana do godzin popołudniowych. Nie ma na to doskonałego 

rozwiązania, jedynie działania profilaktyczne tj. zachęcanie młodzieży do wstąpienia  

w szeregi OSP mogą przynieść pozytywny skutek. Jeżeli wystąpi jakieś zagrożenie, które 

rzeczywiście będzie niosło ze sobą niebezpieczeństwo bądź ryzyko notorycznego braku obsad 

zastępów OSP to rada zostanie w pierwszej kolejności o tym poinformowana. Lokalizacja 

struktury Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej (KP PSP) w stosunku do południa powiatu 

nie jest najkorzystniejsza stąd też główny filar odpowiedzialności i działań spoczywa na OSP.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska powiedziała, że nawiązując  

do kwestii, którą poruszył  pan Starosta i podkreślając wskazaną przez Komendanta 

Powiatowego PSP w Gryfinie sprawę wartości strażaków ochotników, ich zaangażowania, 

poświęcenia i niebezpieczeństw na jakie są narażeni, przytoczyła tragiczne wydarzenie, które 

miało miejsce w m. Graniczna. Podczas akcji jeden ze strażaków OSP pan Mirosław Jeremicz 

został trwale okaleczony, media informowały, iż kwestia ubezpieczeń (indywidualnych, 

grupowych) strażaków ochotników jest różna w poszczególnych gminach. Zapytała czy pan 

komendant ma wiedzę bądź jakieś dane na temat tego jak wygląda sprawa ubezpieczeń 

strażaków ochotników w poszczególnych gminach powiatu gryfińskiego i co w kwestii 

strażaka pana Mirosława Jeremicza można byłoby jeszcze zrobić.    

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński 

odpowiedział, że rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, jednak nie w miejscowości 

Graniczna tylko w Lisim Polu. Każdy strażak ochotnik powinien spełniać  

trzy wymagania, powinien mieć odpowiednie kwalifikacje, odpowiedni stan zdrowia  
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i posiadać ubezpieczenie, które nałożone jest na gminę jako obowiązek (którego de facto 

należy przestrzegać). Ocena czy pan Mirosław Jeremicz podlegał temu ubezpieczeniu,  

czy też nie, oraz zajęcie stanowiska w tym temacie nie należy do kompetencji komendanta. 

Wykracza to poza zakres uprawnień, w związku z czym nie można wkraczać  

w kompetencje gminy i kontrolować ją w tym zakresie. Komenda Powiatowa PSP realizując 

czynności kontrolne prowadzi inspekcje w danych jednostkach OSP gdzie sprawdzane są te 

elementy i są one potwierdzane poprzez wykazy poświadczone tym, że wszyscy spełniają 

stawiane im wymagania. Ten tragiczny wypadek spowodował, że inne gminy zwróciły uwagę 

na ten problem. Po tym zdarzeniu dokonane zostały czynności sprawdzające, gdzie uzyskano 

potwierdzenia od wszystkich gmin co do liczby strażaków, którzy podlegają takiemu 

ubezpieczeniu. Nie można jednak stwierdzić, ani gminy nie mają obowiązku przedstawienia 

jakie są warunki tego ubezpieczenia, w jakiej firmie, czy są to ubezpieczenia grupowe,  

czy imienne. Co do sytuacji druha Jeremicza sprawa jest dość problematyczna, proces jest 

zawiły i cała sytuacja jest dość złożona. Informacje, które się pojawiają w prasie  

są informacjami szczątkowymi. Cały problem polega głównie na tym, że nie ma adresata 

roszczeń bo nie ma ustalonego sprawcy wycieku, ani osoba, która wjechała w pana 

Mirosława Jeremicza nie jest w opinii i według ekspertyzy biegłych winna, jest ona  

w pewnym stopniu również ofiarą. W związku z tym nie ma do kogo adresować wszystkich 

roszczeń i nie ma wypłaconego odszkodowania (dot. ubezpieczenia komunikacyjnego).  

W przypadku ubezpieczenia, któremu podlegać powinien każdy strażak to w tym temacie 

powinien się wypowiedzieć przedstawiciel gminy Chojna. Wszystkie działania, które były 

podejmowane przez strażaków pozwalały na to, że rodzina pana Mirosława Jeremicza przez 

jakiś czas miała za co żyć. Niektóre działania były trwałe w skutkach, dzięki osobistemu 

zaangażowaniu m.in. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jak i Prezesa 

Zarządu Głównego Związku OSP, poszkodowany otrzymał rentę specjalną, niezależną  

od renty inwalidzkiej. Wiadomo jednak, że koszty leczenia, rehabilitacji i koszty zakupu 

sprzętu ortopedycznego są bardzo wysokie i powinny być pokryte z ubezpieczenia. Komenda 

Powiatowa PSP posiada potwierdzone informacje od każdej gminy, że wszyscy strażacy 

biorący czynny udział w działaniach podlegają ubezpieczeniu. Komendant zaznaczył, że nie 

jest uprawniony do tego, aby wymagać udostępnienia dokumentacji gminnej  

i o przedstawienie warunków tego ubezpieczenia, może jedynie o to prosić.  

 
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Gospodarki Rafał Mucha powiedział, że komendant 

odpowiedział niestety po części na pytanie, które radny chciał zadać. Użyte zostało słowa 

„niestety” z tego względu, że pytanie dotyczyło tego, czy system ten jest szczelny, jeżeli 
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chodzi o ubezpieczenia strażaków ochotników i czy jest weryfikowalny. Po tym co zostało 

powiedziane, nie powiało w tym przypadku optymizmem. Strażacy ochotnicy ryzykują 

zdrowiem, a nawet życiem i nie powinno być tak, że pojawiają się takie luki. Zwrócił  

się z zapytaniem, co może być zrobione w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

oraz współpracy z gminami, aby wystandaryzować na terenie powiatu gryfińskiego warunki 

związane z ubezpieczaniem strażaków ochotników oraz zwrócić uwagę jak są one tworzone.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że należałoby potraktować to jako 

wniosek.  

 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska zwróciła się z zapytaniem,  

jak wygląda sytuacja hydrantów w gminie Cedynia, w zeszłym roku miała miejsce kontrola 

ich czynności i sprawności w m. Cedynia. Z informacji przekazanych przez pana komendanta 

wynika, że ujawnione zostały pewne uchybienia, została wydana decyzja administracyjna. 

Zapytała czy na dzień dzisiejszy sytuacja poprawiła się i wszystkie uchybienia zostały 

zniwelowane.   

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński 

odpowiedział, że uchybień zbyt wiele nie było, były to jedynie braki organizacyjne  

w kontekście tych hydrantów. Obawy w tym zakresie nie potwierdziły się do końca, gdyż 

kwestia odległości od danego obiektu została zachowana (hydrant, o którym mowa znajdował 

się za płotem szkoły, ale był tam zlokalizowany również drugi hydrant, który posiadał 

odpowiednią wydajność wody). Uchybienia, które zostały uwzględnione  

w decyzji zostały usunięte, czynności sprawdzający zostały również wykonane. Nie ma 

powodów do obaw, jeżeli chodzi o obiekt szkoły. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno 

kwestia ubezpieczenia o którym była mowa jak i kwestia odpowiedniej wydajności  

i sprawności  hydrantów leży po stronie zarządcy. Nie do końca leży to tylko w gestii 

samorządu, z hydrantami sprawa wygląda różnie, czasami jest to inny podmiot, który 

realizuje zadania w tym zakresie. Nie ma możliwości, aby straż, była obecna przy każdym 

niepokojącym zgłoszeniu, czy też  policja była na miejscu, gdzie zostanie popełnione 

wykroczenie, spoczywa to przede wszystkim na właścicielu, zarządcy bądź osobie  

w stosunku do której przepisy regulują te wymagania. Chcąc usprawnić proces inwentaryzacji  

czy sprawdzania stanu sieci, zostały zlecone czynności organizacyjne, gdzie strażacy zawsze 

po wykonaniu pewnych działań interwencyjnych mają obowiązek sprawdzić najbliższy 

hydrant pod tym względem (niezależnie czy prowadzili działania gaśnicze, czy też inne). 
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Wszelkie nieprawidłowości są wychwytywane w związku z tymi działaniami, później zlecane  

są czynności kontrolne i wydawana jest stosowna decyzja administracyjna.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska powiedziała, że jeżeli chodzi  

o szkołę to sprawa jest jasna, natomiast jak sprawa wygląda z pozostałymi hydrantami  

na terenie m. Cedynia, które były sprawdzane i które były nieczynne?  

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński 

odpowiedział, że za to zadanie odpowiada samorząd, w przypadku miejscowości Cedynia jest 

to urząd gminy. Co do sprawności i funkcjonalności tych hydrantów, to komendant 

powiedział, że nie pamięta, czy jakieś pismo wpłynęło w tym temacie. Kolejność jest taka,  

że w pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić opomiarowanie, straż nie jest do tego  

w żaden sposób uprawniona, wymaga ona dokumentu tak jak w przypadku np. przeglądów 

kominiarskich. Często jest tak, że ten właściwy dokument jest, ale niewłaściwy jest stan tych 

hydrantów. Trudno jest się ustosunkować do tego, jak konkretnie to wygląda i ile jest tych 

nieczynnych hydrantów. W wyniku wcześniejszych czynności, które były podjęte na wniosek 

pani radnej sprawdzono wyrywkowo kilka hydrantów znajdujące się na terenie m. Cedynia, 

tam gdzie wskazano nieprawidłowości. Informacja w tym temacie została przekazana 

zarządcy sieci hydrantowej i według wiedzy komendanta nieprawidłowości te miały być 

usunięty.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska zapytała, czy na pewno zostały 

one usunięte. 

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński 

odpowiedział, że nie potrafi w chwili obecnej odpowiedzieć na to pytanie.  

 
Wniosek nr BRZ.0002.33.2014.ER Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Alicji 

Kordylasińskiej: 

- prośbą o udzielenie informacji w zakresie nieczynnych hydrantów znajdujących  

się na terenie m. Cedyni (w związku z kontrolą, która miała miejsce w zeszłym roku). 

Zapytała, czy nieprawidłowości w tym zakresie zostały usunięte.  

 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że chciałby poruszyć jeszcze temat ubezpieczeń strażaków 

ochotników, ma odczucie, że nie jest do końca jasne, czy są oni ubezpieczeni, czy też nie.  

W gminie Banie, którą radny reprezentuje, pośród strażaków, którzy są zarejestrowani  
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jest wyłoniona grupa, która bierze czynny udział w akcjach i oni wszyscy są ubezpieczeni. 

Natomiast czy dany strażak będzie brał udział w konkretnej akcji, który jest nieubezpieczony 

odpowiada za to zawsze kierujący akcją.  

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński 

odpowiedział, że nie rozumie terminologii „strażak nieczynny”, jeżeli ktoś jest zrzeszony  

i posiada odpowiednie kwalifikacje i jest wyznaczony jako strażak dopuszczony do działań 

ratowniczo-gaśniczych to gmina ma obowiązek go ubezpieczyć. Nie zrozumiała jest 

kategoryzacja strażaków na tych, czynnych i nieczynnych. Owszem funkcjonują w OSP 

członkowie wspierający i honorowi, którzy nie biorą już czynnego udziału w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych.   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie chciałby zakłócać porządku,  

ale zwrócił uwagę, że jest dużo punktów do zrealizowania na dzisiejszej sesji i aspekt 

dotyczący ubezpieczeń strażaków ochotników jest ważny dla radnych. Radny pan Rafał 

Mucha wskazał rozwiązanie i pole dyskusji, aby te niejasności wyjaśnić i może spróbować 

przyjąć jakieś standardy.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz korzystając ze swoich uprawnień 

zamknęła dyskusję w temacie dot. Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2013 r. 

 
VI.  Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2013 r. (druk  
nr 3/XXXIII);  

 
 
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij powiedział, że obszerne 

sprawozdanie z działalności jednostki radni otrzymali w materiałach (druk nr 3/XXXIII ).  

W związku z powyższym i z dość ograniczonym czasem przedstawił informację w postaci 

prezentacji multimedialnej, która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

 
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij powiedział, że dokonując 

porównania w zakresie stanu bezpieczeństwa w stosunku do roku poprzedniego można 

stwierdzić, że jest znaczna poprawa, nie tylko jeżeli chodzi o drogi, ale również w tych 

podstawowych kategoriach. Policja dąży do tego, aby być bardziej skuteczna jeżeli chodzi  

o mienie, tyczy się to wykrywalności kradzieży z włamaniem oraz dokonywane są obserwacje 

dot. zagadnienia (ma to już swoje przełożenie w roku bieżącym)  jeśli chodzi o rozpoznanie 
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zagrożenia narkotykami. Grupy przestępcze, które działają, są grupami międzypowiatowymi, 

oraz międzywojewódzkimi. Działania są wspierane również przez Komendę Wojewódzką 

jeżeli chodzi o poszczególne zagadnienia, efekty są takie, że z rynku przechwytywanych  

jest coraz więcej narkotyków. Należy uświadamiać młodzież i ją chronić, organizowane  

są spotkania w szkołach i instytucjach gdzie rozmawia się na w temat zagrożeń, które wiążą 

się z zażywaniem narkotyków. Miała miejsce debata w Gryfinie z pedagogami na temat tego, 

aby ukierunkowywać zainteresowanie młodzieży innymi pozytywnymi aspektami, nie zaś 

ucieczką w kierunku zażywania bądź sprzedaży narkotyków, używek itd.  

 
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Gospodarki Rafał Mucha pogratulował sukcesów  

w zwalczaniu przestępczości w placówkach oświatowych, stanowiło to duży problem parę lat 

temu. Zapytał jak idą prace dotyczące budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. 

 
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij powiedział, że jeżeli chodzi o teren 

to kończone są prace w zakresie jego porządkowania pod inwestycję. Wykonawca deklaruje, 

że do końca marca zostanie to uporządkowane. Na przełomie kwietnia – maja ogłoszony 

będzie przetarg na głównego wykonawcę, w okresie wakacyjnym powinien być on już 

wybrany i cała budowa ruszy.  

 
Przewodniczący Komisji Ochrony Cywilnej (…) Sławomir Terebecki powiedział,  

że podstawową informacją dla mieszkańców powiatu jak i dla samego radnego (co nie zostało 

uwzględnione w sprawozdaniu) są kwestie dotyczące liczby policjantów, którzy pełnią służbę 

na terenie powiatu gryfińskiego. Zapytał, jak to wygląda w odniesieniu do dni powszednich 

oraz dni wolnych od pracy, w jakich godzinach odbywają się dyżury policjantów oraz jak 

zabezpieczenie powiatu przedstawia się w poszczególnych gminach. Kolejne pytanie dotyczy 

funkcjonowania na terenie powiatu gryfińskiego numerów 997 i 112, nie jest to tak oczywiste 

jakby mogłoby się wydawać. Ostatnie pytanie dotyczy sposobu badania pijanych kierowców 

na zawartość alkoholu, jak wyglądają czynności jeżeli kierowca nie wyrazi zgody  

na dmuchanie w alkomat. Zapytał czy jest mu wówczas pobierana krew, jeżeli tak to gdzie  

się to odbywa i jak to przebiega. Podobna sytuacja tyczy się badania osób, które są osadzane 

krótkoterminowo w aresztach gminnych, zapytał kto ich bada i kto za to płaci.  

 
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij powiedział, że jeżeli chodzi  

o ostatnie pytanie to, w przypadku gdy policja stwierdzi i ujawni przestępstwo i ma sprawcę 

w swoich rękach to jednym z dowodów jest określenie stanu trzeźwości (po alkoholu  

i narkotykach). Możliwości w tym przypadku są takie, że podpisane są porozumienia  
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z placówkami służby zdrowia i policja płaci za te usługi w systemie całodobowym. 

Porozumienia te zawarte są ze szpitalem w Gryfinie, w Chojnie z  placówką służby zdrowia 

nowogardzką oraz w porze nocnej i dziennej, w dni robocze działającą obok szpitala 

placówką służby zdrowia „Intermed”. Sytuacja wygląda w ten sposób, że te porozumienia 

powodują, że jeżeli policja zażąda pobrania krwi, bo taka jest konieczność to służba zdrowia 

świadczy taką usługę, krew jest wówczas dowodowo zabezpieczana. W tym przypadku liczy 

się czas tj. czas od momentu ujawnienia przestępstwa do momentu pobrania krwi. Jeżeli jest 

taka konieczność, a obywatel nie wyraża zgody na pobranie krwi to policja uprzedza i ma 

takie prawo, aby zastosować wówczas środki przymusu, czyli siłę fizyczną. Nie ma innego 

rozwiązania, jest to bowiem podstawowy dowód w sprawie, że kierujący pojazdem był pod 

wpływem alkoholu i tym samym popełnił przestępstwo, stwarzając tym samym zagrożenie 

dla otoczenia. W posiadaniu policji są narzędzia, które bezdotykowo sprawdzają, czy dana 

osoba jest pod wpływem alkoholu czy też narkotyków. Potem mają miejsce czynności 

związane z pobieraniem moczu bądź krwi do badań. Usługi za które policja również płaci  

to powoływanie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej, tam trafiają wszystkie próbki i są 

badane, wynik takiego badania jest dowodem w sprawie. Może mieć miejsce taka sytuacja,  

że kierowca jest zatrzymany przez inną służbę policji, która nie jest wyposażona  

w odpowiednie urządzenie do badania stanu trzeźwości, posiada jedynie wstępne urządzenie 

Alcoblow. Policjant po weryfikacji stanu kierowcy i stwierdzeniu, że jest on po spożyciu  

po zawiadomieniu dyżurnego jednostki ma obowiązek taką osobę przywieźć  

do siedziby komendy. Pojazd kierującego jest wówczas zabezpieczany przez wskazaną osobę, 

trzeźwą z uprawnieniami, bądź zabezpieczany jest przez policję w przypadku,  

gdy  po drodze było to jeszcze narzędzie przestępstwa innej natury (np. przewożenie 

kradzionych rzeczy). Odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące stanu etatowego, to w 

komendzie jest 156 etatów. Jest to liczba funkcjonariuszy pracujących ogółem w prewencji  

i w kryminalnej służbie, z czego 75% to prewencja. Funkcjonariusze będący w prewencji 

wykonują również zadania w terenie wykonując wszystkie czynności z tym związane  

tj. przesłuchiwanie osób, przeprowadzanie oględzin, zabezpieczanie dowodów. W stricte 

prewencyjnych służbach tj. ruchu drogowego, w Ogniwach Patrolowo Interwencyjnych  

i dzielnicowych  na terenie  całego powiatu obsadzonych jest 5-6 funkcjonariuszy na każdej 

zmianie. W momencie gdy jest wysokie zagrożenie (soboty, niedziele, święta) tych służb 

może być więcej, mogą być zarządzane działania na polecenie komendanta dotyczące 

wzmożonych (lokalnych) działań polegających na kontroli nietrzeźwych kierowców  

np. po imieninach. Obecnie (fizycznie) są cztery wakaty, komenda czeka na czterech 

policjantów, czterech innych się szkoli, którzy zostali przyjęci do służby, jeden  
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jest oddelegowany, dwie policjantki są w okresie macierzyństwa i są na urlopach. Można 

powiedzieć, że maksymalnie do ok. 10% funkcjonariuszy może być wyłączonych ze służby, 

co stanowi ok. 12-15 osób. W związku z tym do dyspozycji jest 140 osób, jeżeli istnieje 

zagrożenie w skali „wydarzenia katastroficznego”, albo zdarzenia w którym jest dużo 

poszkodowanych to w trybie alarmowym jest możliwość ściągnięcia rezerwy. Są to osoby, 

które pokończyły zadania, na polecenie przełożonego są zobligowani stawić się do jednostki. 

Priorytet na ten rok, który komenda będzie realizowała dotyczy trzech zagadnień tj. patologii 

w rodzinach, znęcanie, gdzie zapadają ciężkie sankcje za przestępstwa drastyczne w stosunku 

do członków rodziny, co ma miejsce w obecności dzieci lub na ich szkodę (uruchomiana  

jest lawina czynności, gdzie ta rodzina jest permanentnie diagnozowana przez dłuższy czas). 

Jeśli chodzi o liczebność funkcjonariuszy w poszczególnych gminach to jak wiadomo są to 

ludzie i muszą również odpoczywać, ich praca odbywa się w systemie trzy zmianowym. 

Najwięcej funkcjonariuszy pracuje w porze wieczorowo-nocnej, czyli tam gdzie występuje 

realne zagrożenie i popełniane są przestępstwa. Jeżeli chodzi o gminy i liczbę funkcjonariuszy  

to zgodnie z wykresami, które zostały zaprezentowane w prezentacji (dot. przestępczości  

w gminach) większa liczba policjantów jest kierowana tam, gdzie ta przestępczość  

jest większa. Zazwyczaj jest tak, że większa liczba służb kierowana jest do aglomeracji 

miejskiej, natomiast w gminach pozostawione są służby w formie dzielnicowych bądź 

stanowisk jednoosobowych kryminalnych, gdzie osoby te mają obowiązek realizować zadania 

na terenie gminy. W przypadku gdy te osoby nie pracują w tym czasie tylko odpoczywają,  

to wówczas każda interwencja realizowana jest z poziomu komendy w Chojnie bądź 

komendy w Gryfinie. Czas reakcji na takie zdarzenia, wezwania o pomoc na teren wiejski 

trwa do 13 minut, jeżeli jest to czas dłuższy to wówczas funkcjonariusze muszą  

się tłumaczyć. Jeżeli jakiś patrol ruchu drogowego znajduje się na terenie i wykonuje 

działania na drodze, gdzie dokonano przestępstwa i jest zagrożenie życia to wówczas patrol 

ten dostaje od dyżurnego polecenie, aby wszcząć odpowiednie czynności pomimo, że nie 

interweniuje na co dzień w takich sytuacjach. Odpowiadając na ostatnie pytanie o którym 

wspomniał radny w zakresie wzywania policji za pomocą numerów alarmowych to od końca 

czwartego kwartału ubiegłego roku numer 112 odbierany jest przez Wojewódzkie Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego, gdzie każde zgłoszenie jest przyjmowane. Operator przyjmuje 

zgłoszenie, uzyskuje informacje o zdarzeniu, po zdobyciu wyczerpujących informacji  

i biorąc pod uwagę potrzeby dzwoniącego wysyła odpowiednie służby ratunkowe.  

Na stanowisku dowodzenia znajduje się „formatka” gdzie znajduje się informacja 

szczegółowa, przez nią również operator podaje informację telefoniczną do dyżurnego danej 

jednostki. Czas przyjęcia i przekazania zgłoszenia powinien trwać do dwóch minut, jeżeli  
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jest dłuższy i nie ma reakcji dyżurnego to wówczas musi się tłumaczyć z jakiego powodu  

to opóźnienia nastąpiło. Operator musi być dostępny przy telefonie i odbierać wszystkie 

wezwania. Numer 997 nadal obowiązuje, w każdej placówce która podlega  komendantowi  

tj. posterunkach, w punktach pracy dzielnicowych  (Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, 

Moryń, Chojna)  pełna informacja w tym zakresie jest dostępna. Numery alarmowe podawane  

są również w mediach, w lokalnej prasie i na stronach internetowych.  

 
Radny Jan Gładkow powiedział, że jego zdaniem dane dotyczące ilości patroli policji  

nie powinny być upubliczniane.    

 
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij powiedział, że funkcjonują służby, 

które współpracują z policją. Jeżeli patrolu policji gdzieś nie ma to do dyspozycji jest zawsze 

Straż Miejska (tyczy się to Gryfina). W przypadku poszczególnych gmin np. w miejscowości 

Chojna są również służby straży, jednakże w mniejszej liczbie. Z uwagi na liczbę policjantów 

(jest to liczba jedna z większych w powiatach zachodniopomorskiego  garnizonu) powiatowa 

komenda jest na czwartym miejscu pod względem stanu etatowego. Komenda Powiatowa 

Policji w Gryfinie przyrównywana jest do komend w Goleniowie i w Policach. Służby  

są rozlokowane w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego powiatu. Ilość 

interwencji wzrasta lawinowo, stąd wniosek, że służby policji są jak najbardziej potrzebne. 

Wiąże się to bezpośrednio z zużyciem coraz większej ilości paliwa, środki finansowe 

jednostki jak wiadomo są ograniczone. Stąd mają miejsce niekiedy apele do pana Starosty, 

burmistrzów, wójtów, aby wspierać działania komendy.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że radny Labib Zair składał wniosek 

dotyczący pogotowia i prosił o organizację debaty w tym temacie. Pan komendant zapewne 

potwierdzi, że ważne jest, aby znać numer alarmowy 112, nie tylko na policję, ale również  

na pogotowie i straż pożarną.  Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

przyjmuje zgłoszenia i wszystko funkcjonuje bez zarzutu. W związku z tym,  

że w sprawozdaniu nie uwzględniono informacji dot. zdarzeń związanych z przemocą  

w rodzinie mających miejsce na terenie powiatu gryfińskiego, zapytał jaki procent 

przestępstw ogółem one stanowią. 

 
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij odpowiedział, że patologia 

zagrożeń, jeżeli chodzi o alkoholizm, demoralizację czy inne sytuacje, które mają miejsce  

w rodzinie są i będą miały miejsce. Mieszkańcy w tej chwili na bazie programów 

uzdrawiających rodzinę, czytając w mediach i mając dostęp do informacji chętniej  
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się otwierają i chętniej zgłaszają takie sprawy. Powołując się na dane procentowe  

w tym zakresie to problem z przemocą w rodzinie stanowi kilka procent zdarzeń ogółem  

w policji. Natomiast waga tego zagadnienia jest podnoszona na taki poziom, że ani sąd  

ani prokuratura, a tym bardziej policja nie zignorują żadnego takiego zgłoszenia. Sprawa 

przemocy jest ewidentnie priorytetem policji, jeżeli chodzi o ochronę rodziny, za tym idzie 

również odpowiednie ukierunkowanie pracy prokuratury i sądów.  

 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska powiedziała, że w marcu br. 

była prowadzona ogólnopolska akcja profilaktyczna w zakresie pomocy ofiarom przestępstw. 

Dyżury wraz z prokuratorem prowadzone były na terenie powiatu gryfińskiego, zapytała  

o wyniki tej akcji.  

 
Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij odpowiedział, że  zainteresowanie 

nie było duże, na akcji obecnych było tylko kilka osób. Osoby te otrzymały pomoc prawną  

ze strony prokuratora lub policjanta, albo przedstawiciela samorządu bądź instytucji pomocy 

rodzinie. Akcja ta jest akcją bardzo krótką, która ma na celu pokazanie tego, że obywatel 

może się zgłosić po poradę wszędzie, bowiem każda instytucja będzie to wykonywać po to, 

aby dać mu ochronę. Dzielnicowi mają za zadanie  diagnozować osobiście każde zgłoszenie  

i mają oni bezpośredni kontakt z rodzinami, dziećmi będącymi świadkami przemocy,  

osobami starszymi i są obecni tam gdzie mają miejsce uzależnienia od alkoholu. Akcja ta jest 

przeprowadzano co roku, jednak zainteresowanie tą akcją jest niewielkie.  

 
O godzinie 16:20 posiedzenie opuścił radny Wojciech Fedorowicz (20-1=19). 

 
VII.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego (druk nr 4/XXXIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz przywitała Przewodniczącą 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gryfinie panią Liliannę Kuźniewską. 
 
- brak uwag; 
 
VIII.  Wnioski i interpelacje radnych. 
 
-brak;  
 
IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego (druk nr 5/XXXIII);  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 
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za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/239/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została 

podjęta jednogłośnie. 

 
X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki (druk nr 6/XXXIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/240/2014 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2010 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu 

i Gospodarki została podjęta jednogłośnie. 

 
XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie 
na 2014 r. (druk nr 7/XXXIII);  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/241/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

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

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

Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 8/XXXIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 
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za – 18, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1, 

Uchwała nr XXXIII/242/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

została podjęta większością głosów. 

 
XIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński (druk  
nr 9/XXXIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/243/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Gryfiński została podjęta jednogłośnie. 

 
XIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości  

oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego (druk nr 10/XXXIII);  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/244/2014 w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego została podjęta 

jednogłośnie. 

 
XV. Projekt uchwały Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XXXIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 
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za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/245/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 20 lat,  

w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego została podjęta jednogłośnie. 

 
XVI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Spółdzielni 

Socjalnej „Promyk” w Goszkowie (druk nr 12/XXXIII);  
 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha na przykładzie projektu 

uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Promyk”  

w Goszkowie, wyraził swoje zadowolenie, że w starostwie zatrudniane są  osoby na różnych 

stanowiskach, nie tylko dyrektorów, kierowników i naczelników, ale również zwykłych 

pracowników, którzy są pełni zapału i chęci do działania. Pogratulował pani dyrektor pani 

Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej za zaangażowanie i wyraził nadzieję, że całe 

przedsięwzięcie okaże się sukcesem i będzie z korzyścią dla lokalnej społeczności. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 19 radnych 

zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/246/2014 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Promyk”  

w Goszkowie jednogłośnie. 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
programu: „Aktywny samorz ąd” w 2014 r. (druk nr 13/XXXIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 
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Uchwała nr XXXIII/247/2014 w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd”  

w 2014 r. jednogłośnie. 

 
XVIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r. (druk nr 14/XXXIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/248/2014 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu  

na 2014 r jednogłośnie. 

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

na 2014 r. (druk nr 15/XXXIII);  
 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/249/2014 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. została podjęta 

jednogłośnie. 

 
XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2014 – 2039 (druk nr 16/XXXIII); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXXIII/250/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu 

w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 – 2039 została podjęta jednogłośnie. 
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XXI.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 31.12.2013 r.  
 

- brak; 
 

XXII.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
- brak; 
 
XXIII.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że na pierwszy kwartał 2014 roku zostały zawarte  

z gminami porozumienia w sprawie realizacji zadań rządowych oraz warunki  

ich finansowania. Gmina Banie złożyła odpowiednią dokumentację, zwrócono się również  

z prośbą o określenie zasad i terminów przekazania tej dokumentacji (akt gospodarstwa) 

wszczętych, ale nie zakończonych postępowań w sprawach o nieodpłatne przywrócenie  

na własność działek dożywotnich. Zapytał czy na pozostałe kwartały Starosta będzie 

realizował te zadania, czy też na koniec kwartału będą to realizowały gminy. Płyną zapytania 

mieszkańców co do tego jak to będzie funkcjonowało w dalszych kwartałach.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zadanie o które zapytał radny 

pochodzi z zakresu administracji rządowej i jest wykonywane przez Starostę Gryfińskiego. 

Zgodnie z ustawą istnieje możliwość powierzania tych zadań, co roku gminy składają 

sprawozdanie, które jest analizowane. Analiza ta prezentuje dane dotyczące tego, jakie  

są wykonywane i przekazywane kwoty na ten cel. Sprawę tą należy skonsolidować i jest to 

bezpośrednio powodem wypowiedzenia tego zadania. W tym przedmiocie będzie powołany 

zespół oraz pojawi się odpowiednia dokumentacja w tym zakresie. 

 

Przewodnicząca Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych do wiadomości 

Rady Powiatu tj.:  

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 

1. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K.0021.70.DT.2014 

z dnia 10 lutego 2014 r. przekazujące: 

- uchwałę nr XXV.96.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok; 
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- uchwałę nr XXV.97.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego – zał. nr 7 . 

2. Odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Wydział II 

sygnatura akt II SA/SZ 1420/13 z dnia 10 lutego 2014 r. uchylającego zaskarżone 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 października 

2013 r. nr NK.3.4131.525.2013.AB w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały  

nr XXVI/199/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń budynku  

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

nieruchomości, gdzie uchyla się zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, w związku  

ze skargą Rady Powiatu w Gryfinie – zał. nr 8. 

3. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K.0010.AS.52.2014 

z dnia 17 lutego 2014 r. dot. zbadania uchwały nr XXXII/236/2014 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Chojna – zał. nr 9. 

4. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie z dnia 20 lutego 2014 r. informujące  

o wdrożonych zmianach wpływających na działania administracji podatkowej –   

zał. nr 10. 

5. Pismo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie 

wspólnego organizowania przez samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje 

publiczne i firmy prywatne, kościoły i media obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin 

2014 –  zał. nr 11. 

 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz przedstawiła dyżury radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie w kwietniu, maju i czerwcu 2014 r., które stanowią załącznik nr 12. Radni 

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

Odczytała Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 marca 2014 r.  

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku 

województwa, gdzie ustalona została liczba radnych do sejmiku województwa, rady powiatu  

i rad gmin Powiatu Gryfińskiego (zał. nr 13) oraz Zarządzenie Nr 69/2014 Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych 

wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa (zał. nr 14). 

 
Radny Jerzy Zgoda zasugerował, aby przyspieszyć sprzątanie poboczy na terenie powiatu 

gryfińskiego po okresie zimowym. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na posiedzeniu Zarządu, które 

miało miejsce przed sesją, po zapoznaniu się z wnioskiem Wydziału Zarządzania Drogami  

w tej sprawie wyraził zgodę i podpisał zlecenia na wybór wykonawców i realizację tego 

zadania.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Kaczmar powiedział, że w miejscowości 

Moryń, na odcinku drogi Moryń-Mętno pobocza zostały posprzątane i oczyszczone.   

 

XIV.  Zakończenie posiedzenia. 
 

O godz. 16.45 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Edyta Rybacka 

 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


