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 PROTOKÓŁ nr XXXIV/14 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 24 kwietnia 2014 r. 

 

 

XXXIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 24 kwietnia 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 16 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 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, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Michała Bajora, Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Prokopskiego, Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Mariannę Kołodziejską-Nowicką, Zastępca 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Teresę Klisowską, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji społecznych, 

przedstawicieli lokalnych mediów i 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 XXXIV/14 z dnia 20.03.2014 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

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

 

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 6 posiedzeń, na których 

zajmował się przygotowaniami inwestycji drogowych m.in. droga Gryfino-Linie, na którą 

powstaje dokumentacja techniczna, przy czym Zarząd zmuszony był przedłużyć termin 

zakończenia tychże prac do 30 maja br. z uwagi na to, że Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska zażądała dodatkowego raportu ornitologicznego. Oczywiście zostało to 

wykonane. Następną sprawą była konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac 

projektowych na ulicach Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie, na 30 maja br. Powodem 

przesunięcia była konieczność dodatkowo zlecenia monitoringu stanu kanalizacji deszczowej, 

znajdującej się w tych ulicach, upewnienia się czy nie zajdzie potrzeba wymiany rurociągów. 

Jednocześnie Zarząd czeka na stanowisko PUK Sp. zoo w Gryfinie ,co do stanu kanalizacji 

sanitarnej, która biegnie w tychże ulicach. Zarząd również przedłużył termin zakończenia 

prac projektowych na drogę powiatową Trzcińsko-Zdrój - Gogolice, gdzie przygotowuje się 

do rozpoczęcia inwestycji. Powodem była konieczność uzyskania opinii z Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska. W dniu dzisiejszym Zarząd przyjął i zatwierdził tryb 

postępowania na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy 

miasta Mieszkowice”. Na swoich posiedzeniach, Zarząd również zajmował się analizą 

informacji o realizacji uchwały Rady Powiatu dot. powołania spółdzielni socjalnej „Promyk” 

z siedzibą w Goszkowie, która jest już zarejestrowana, został powołany Zarząd spółdzielni  

w osobie p. Aliny Leończyk i Anety Sajdowskiej, która reprezentuje powiat. Jest to nowa 

forma zarówno pomocy osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej, jako kolejny 

szczebel poza warsztatami terapii zajęciowej, ale również tworzy miejsca pracy. Być może 

stanie się wzorem do utworzenia spółdzielni przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie. Zarząd ogłosił przetarg na remont 

ostatniego piętra internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie oraz na I etap budowy boiska sportowego 

przy ZSP nr 2 w Gryfinie. Natomiast przy kolejnym etapie inwestycji przygotowywane 

będzie „górne boisko”, które ze względów finansowych ale również projektowych musi być 

potraktowane osobno. W protokołach z prac Zarządu można przeczytać o zmianach 

dotyczących finansowania programu rozpoczętego w zeszłym roku przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie, która kontynuuje program bezpośredniego 
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wsparcia rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia zawodowego.  

Z informacji, które docierają do Zarządu, jest to zdecydowanie cenna inicjatywa oświatowa. 

Zarząd przygotował na dzisiejsze obrady sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Zmiana tejże 

uchwały polega po pierwsze na tym, że zostały zwiększone stypendia dla uczniów  

z dotychczasowych 500 zł na kwotę od 500 do 1000 zł za wyniki w nauce; również za wyniki 

i udział w olimpiadach oraz konkursach stypendium w wysokości do 1500 zł, co jest 

powiązane ze spełnianiem standardu średnich wyników w nauce i odpowiedniego wyniku  

w zachowaniu. Weszła nowa kategoria za osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury, gdzie 

określone są do spełnienia kryteria a kwota stypendium to 1500 zł. Na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych toczyła się dyskusja, co do kryteriów tego, co należy uznawać za olimpiadę. 

Zarząd w ciągu dwóch dni do sesji analizował temat, po czym stwierdził, że nie będzie  

na dzień dzisiejszy doprecyzowywał uchwały, z uwagi na to, że organizatorzy konkursów 

przedmiotowych i zawodowych oraz zasady organizowania olimpiad, precyzyjnie są opisane 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Zarząd uważa, że na tym etapie jest to 

wystarczające. Następnie Starosta odniósł się do sprawy dotyczącej szpitala powiatowego  

w Gryfinie, którą poruszono na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Informacje są przede 

wszystkim medialne. Zarząd Powiatu wspólnie ze szpitalem w tej sprawie zajmie stanowisko, 

po zrealizowaniu wszelkich kontroli, które odbywają się w tej chwili w szpitalu. Należy 

poczekać na protokół sporządzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wyjaśnić wszystko  

dokładnie zachowując umiar. Czasami to, co wydaje się dzisiaj trudne, akurat wzmocni  

i poprawi funkcjonowanie szpitala powiatowego. Gdyby były jeszcze jakieś zapytania to 

odpowie na nie.   

 

III.  Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok 

(druk nr 2/XXXIV);  

 
- brak pytań, 

 
 

IV.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie za 2013 r. (druk nr 3/XXXIV);   

 
- brak pytań, 
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V. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2013 

rok (druk nr 4/XXXIV);  

 
- brak pytań, 

 
VI.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 
- brak, 
 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wstąpienia kandydata  

z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu 

(druk nr 5/XXXIV);   

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała pismo Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 marca 2014 r. znak:  

DSZ-714- 2/2014 informujące, że z listy nr 14 KWW Inicjatywa Samorządowa osobą, która 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów po panu Ryszardzie Niedźwieckim jest pan 

Tadeusz Ruchniak (stanowi zał. nr 4).  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), 

umożliwiła dyskusję i w obecności 16 radnych zarządziła głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/251/2014 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce 

radnego w związku z wygaśnięciem mandatu została podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała treść ślubowania: 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji  

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

Tadeusz Ruchniak powiedział: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.  
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie pogratulowała nowo wybranemu radnemu  

i wręczyła mandat radnego. 

 

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że nazywa się Tadeusz Ruchniak, poprosił  

 aby zwracać się do niego po prostu Tadeusz. Pochodzi z Mieszkowic, mieszka w Moryniu, 

ale jego warsztat pracy jest w Mieszkowicach, gdzie spędza cały dzień. Jest żonaty, ma dwoje 

dzieci i dwoje wnuków. Zainteresowania: poluje - jest myśliwym, wędkuje, żegluje, lubi 

jazdę motorem. Natomiast zawodowo, dwa lata temu przekazał 400 hektarowe gospodarstwo 

synowi, któremu doradza. Jeżeli byłyby jakieś pytania to jest do dyspozycji, chętnie na nie 

odpowie. Dziękuje.  

 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka 

Komisji Bud żetu i Gospodarki (druk nr 6/XXXIV);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała projekt uchwały, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych 

zarządziła głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/252/2014 w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Gospodarki 

została podjęta jednogłośnie. 

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych 

do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 7/XXXIV);  

 

Starosta Gryfińsko Wojciech Konraski powiedział, że Komisję Bezpieczeństwa i Porządku 

powołuje starosta, jej zadania są określone w ustawie o samorządzie powiatowym. Radzie 

przysługuje wskazanie dwóch kandydatów do prac w komisji. Tak, jak na komisjach już 

poinformował, w uzgodnieniu z Zarządem, proponuje dotychczasowego członka komisji 

radnego Romana Rataja i radnego Tadeusza Ruchniaka.  

 

Obaj kandydaci wyrazili zgodę. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała projekt uchwały, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych 

zarządziła głosowanie:  

za - 15,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 2,  

Uchwała nr XXXIV/253/2014 w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Gospodarki 

została podjęta większością głosów. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2013 (druk  

nr 8/XXXIV);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/254/2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  

w Powiecie Gryfińskim za rok 2013, została podjęta jednogłośnie. 

 

 

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego 

obowiązujących w roku 2014  (druk nr 9/XXXIV);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XXXIV/255/2014 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania 

sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego 

obowiązujących w roku 2014, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

(druk nr 10/XXXIV);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie:  

za - 14,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 3,  

Uchwała nr XXXIV/256/2014 w sprawie wyboru członka Komisji Budżetu i Gospodarki 

została podjęta większością głosów. 

 

XIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 11/XXXIV);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała projekt uchwały, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych 

zarządziła głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/257/2014 w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane 

w 2014 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego, została 

podjęta jednogłośnie. 
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XIV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany załącznika  

do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 

2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 (druk  

nr 12/XXXIV);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/258/2014 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na użyczenie na rzecz Gminy Cedynia części nieruchomości drogowych (druk 

nr 13/XXXIV);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 17 radnych zarządziła głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/259/2014 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy 

Cedynia części nieruchomości drogowych, została podjęta jednogłośnie. 

 

XVI.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

- brak,  
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XVII.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

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.  

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

1. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: NK-3.4100.75.2014.AB z dnia  

19 marca 2014 r. dot. uchybień w zakresie związanym z przeprowadzaniem 

konsultacji społecznych oraz stanowienia zasad i trybu ich przeprowadzania; - zał.  

nr 6, 

2. Pismo Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie znak: ZoZNP 

07.076.113.14 z dnia 08 kwietnia 2014 r. dot. zapisu paragrafu 4 uchwały  

Nr XXV/189/2013 Rady Powiatu w Gryfinie 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. - zał. nr 7. 

 

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

w materiałach w dniu 17 kwietnia 2014 r.: 

1. Pismo Przewodniczącej Zarządu Koła w Gryfinie znak: L.dz.157/14 z dnia  

22 kwietnia 2014 r. dot. wyłączenia z umowy użyczenia budynku garażowego 

znajdującego się na działce przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie, będącej w użyczeniu 

PSOUU, Koło w Gryfinie, wraz z pismem Starosty Gryfińskiego znak: 

GN.6850.4.2014.EP z dnia 7 kwietnia 2014 r. - zał. nr 8. 

 

Przewodnicząca Gabriela Kotowicz przypomniała radnym o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2014 r. 
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XVIII.  Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 14.45 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


