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  PROTOKÓŁ nr XXXVII/14 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 26 czerwca 2014 r. 

 

XXXVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 26 czerwca 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 17 radnych,  

co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

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

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

 

I.  Sprawy regulaminowe:   

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powitała Starostę Gryfińskiego 

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

zebranych gości, a wśród nich przedstawicieli gmin, rad gminnych, inspektoratów i służb 

powiatowych instytucji, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, sekretarz powiatu, 

skarbnik powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli 

stowarzyszeń i organizacji społecznych, przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców 

powiatu gryfińskiego, w szczególności gorąco stypendystów Rady Powiatu w Gryfinie,  

ich nauczycieli i rodziców, a także drużynę piłki ręcznej Klubu Sportowego Energetyk 

Gryfino wraz z trenerami. Na protokolantów powołała Dominikę Konopnicką  

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

(porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Leszek Jackiewicz (17+1=18) 

 

Protokół nr XXXV/14 z dnia 29.05.2014 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

Protokół nr XXXVI/14 z dnia 04.06.2014 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

Na posiedzenie przyszedł radny Sławomir Terebecki (18+1=19) 
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II.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVII).  

 

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 7 posiedzeń. W tym okresie 

Zarząd zatwierdził arkusze organizacyjne szkół, aby dyrektorzy mogli uwzględnić ruchy 

kadrowe. Zarząd zawarł porozumienie z gminą Moryń na realizację wspólnych zadań 

drogowych i sukcesywnie będą zawierane porozumienia z kolejnymi gminami, które wyrażą 

chęć współpracy w tym roku. Są to remonty i przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach  

i ciągach pieszych. Zarząd zapoznał się z informacją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

Chojnie odnośnie realizacji kolejnych projektów w ramach programu Erasmus+, dotyczy to 

również 2015 roku. Zostały rozstrzygnięte konkursy na zadania z zakresu sportu, kultury  

i dziedzictwa narodowego. Wyłoniony został wykonawca w postępowaniu na zadanie  

pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice”,  

a także wykonawcę na zadanie pn. „Modernizacja III piętra budynku internatu przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie” oraz wykonawcę na zadanie pn. „Rozbudowa 

budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w celu wykonania windy osobowej”. Zarząd 

udzielił Staroście Gryfińskiemu upoważnienia do reprezentowania Zarządu na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. w dniu  

25 czerwca 2014 r., z prawem do głosownia przy podejmowaniu uchwał, gdzie udzielono 

absolutorium Zarządowi Spółki i członkom Rady Nadzorczej. Wynik szpitala za 2013 rok jest 

dodatni, przez co odrabiane są straty z poprzednich lat. Rozmowy prowadzone  

na Zgromadzeniach Wspólników idą w kierunku spraw dotyczących poprawy technicznych 

warunków dla pacjentów i personelu szpitala. W niedługim czasie zostaną przedstawione 

Wysokiej Radzie konkretne rozwiązania w tym zakresie. Następnie w imieniu Zarządu 

Powiatu zwrócił się do Rady z prośbą o udzielenie absolutorium za 2013 rok,  

czyli o pozytywne podsumowanie wspólnej pracy. W tym okresie Zarząd starał się 

wykonywać wszystkie uchwały Rady Powiatu z pożytkiem dla mieszkańców Powiatu 

Gryfińskiego. Starosta zaprosił do zapoznania się z nowym podsumowującym biuletynem, 

który również znajduje się w wersji elektronicznej na stronie promocyjnej powiatu 

(www.gryfino.powiat.pl). Pani Skarbnik będzie dzisiaj przedstawiała prezentację 

multimedialną z wykonania budżetu za 2013 rok, jednakże za tymi liczbami kryją się 

konkretne działania i to nie tylko samego Zarządu, ale i jednostek organizacyjnych powiatu, 
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stowarzyszeń korzystających z dotacji udzielanych z budżetu powiatu. W zeszłym roku 

została zmodyfikowana umowa dzierżawy majątku ze wspólnikiem „Domem Lekarskim” 

S.A., w której powiat zdecydował się aby część środków z wpływów z czynszu dzierżawnego 

stała się pieniędzmi znaczonymi i przeznaczanymi na remonty. Dzisiaj wszyscy, którzy mają 

możliwość korzystania z budynków, widzą znaczną poprawę. Zatem ze strony powiatu środki 

w wysokości 150 000,00 zł, w ten sposób przeznaczane są na remonty substancji  

z jakiej korzysta szpital. Na zakończenie raz jeszcze poprosił o udzielenie Zarządowi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Gdyby były jeszcze jakieś zapytania to 

odpowie na nie.   

 

III.  Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2013/2014. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że jest to punkt sesji, który 

od czterech lat przynosi dużo satysfakcji. 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. Dziękując 

za pasję połączoną z wytrwałą i ciężką pracą Rada Powiatu w Gryfinie z ogromną satysfakcją 

przyznaje stypendium za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2013/2014. Jednocześnie, 

w imieniu wszystkich radnych oraz własnym, serdecznie życzy kolejnych nagród i wyróżnień 

na ścieżce dalszej edukacji, a także powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich planów  

i marzeń.  

 

Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Monika Baczyńska-Padjasek  

powiedziała, że Rada Powiatu w Gryfinie przyznała stypendia za wybitne wyniki w nauce  

w roku szkolnym 2013/2014 następującym uczniom: 

 

Kamila Leśniak – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-

dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Średnia ocen: 5,27 

 

Paulina Poklepa – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Średnia ocen: 5,17 
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Ewa Tracz – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Średnia ocen: 5,07  

                               

Marek Lis  – absolwent Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Gryfinie. Średnia ocen: 5,07  

                               

Paula Czyżewska – absolwentka Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Średnia ocen: 5,00   

                             

Marek Szołkiewicz – absolwent Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Średnia ocen: 5,00 

 

Anita Górska – absolwentka Technikum Budowlanego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Średnia ocen: 5,00  

                           

Sandra Oszema – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Średnia ocen: 5,00. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że aby młodzi ludzie 

mogli się realizować dorośli muszą spełnić im odpowiednie warunki ku temu. Organ 

prowadzący, którym jest Powiat Gryfiński stwarza bazę edukacyjną, odpowiednio 

wyposażone gabinety, programy edukacyjne, nauczycieli, którzy z pasją realizują się  

w swoim zawodzie i przekazują młodym ludziom doświadczenie, jak również podstawowe 

zasady życia społecznego. Najważniejszym ogniwem jest dom rodzinny i rodzice. 

„Rodzice są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami swoich dzieci. To na ich barkach 

spoczywa główna odpowiedzialność i najważniejsze zadania w budowaniu przyszłości 

kolejnego pokolenia. W imieniu wszystkich radnych oraz własnym pragnę serdecznie 

pogratulować osiągnięć Państwa dzieci. Uzyskanie stypendium świadczy nie tylko  

o wytężonej pracy, ale również o warunkach sprzyjających owocnej nauce. zapewnienie 

rodzinnej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, to podstawy dla rozwoju  

i samorealizacji dziecka. Z tego względu wyróżnienie Państwa dzieci jest również Państwa 

osobistym sukcesem. Życzę, by następne lata przyniosły Państwu wiele powodów do radości 

oraz satysfakcji z osiągnięć dzieci na ścieżce dalszej edukacji i w przyszłej karierze 

zawodowej.” 
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Prezydium Rady i Starosta Gryfiński złożyli gratulacje i wręczyli listy gratulacyjne. 

Na posiedzenie przyszedł radny Andrzej Szelążek (19+1=20) 

 

IV.  Wr ęczenie podziękowań i wyróżnień drużynie piłki r ęcznej Klubu 

Sportowego Energetyk Gryfino za promocję Powiatu Gryfińskiego i zdobycie 

Wicemistrzostwa Polski Młodzików w sezonie 2013/2014. 

 

Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Monika Baczyńska-Padjasek  

powiedziała, że w dniach od 25 do 29 maja 2014 r. w Dźwirzynie odbył się Finał Mistrzostw 

Polski w Piłce Ręcznej Młodzików. Po pięciu dniach rozgrywek drużyna Klubu Sportowego 

Energetyk Gryfino wywalczyła tytuł Wicemistrza Polski. Sukces ten jest niewątpliwą 

promocją dla Powiatu Gryfińskiego.  

Lista zawodników KS Energetyk Gryfino Wicemistrzów Polski młodzików: 

1. Dadej Wojciech, 

2. Białek Sylwester, 

3. Och Łukasz, 

4. Werenkowicz Jakub, 

5. Góralski Karol, 

6. Sadowski Adrian, 

7. Litwiniuk Dominik, 

8. Sztoban Patryk, 

9. Dyzmański Bartosz, 

10. Dziubek Łukasz, 

11. Młynarczyk Jakub, 

12. Michalski Dawid, 

13. Śmiałek Damian, 

14. Kowalski Konrad, 

15. Karbowski Marek, 

16. Borsuk Igor. 

Trenerzy: 

1. Kejs Piotr 

2. Gniazdowski Grzegorz 

3. Augustyniak Arkadiusz. 
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Prezydium Rady i Starosta Gryfiński wręczyli zawodnikom i trenerom klubu pamiątkowe 

statuetki. 

 

Zawodnik KS Energetyk Gryfino Wojciech Dadej powiedział, że w imieniu klubu, 

trenerów i zawodników składa serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu za pomoc  

w sfinansowaniu wyjazdu na półfinał w Brodnicy, który otworzył drogę do Mistrzostw 

Polski, a tym samym godne promowania Powiatu Gryfińskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz odczytała podziękowania dla dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Joanny Mendrygał:  

„Składamy na ręce Pani serdeczne podziękowania dla nauczycieli i uczniów za inicjatywę 

oraz profesjonalne, merytoryczne przygotowanie i koordynację uroczystej sesji z okazji 

obchodów Dnia Wolności. Szczególne słowa uznania należą się uczniom za ich 

zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność. Nasi uczniowie w przepięknym programie 

wymownie przypomnieli wydarzenia tamtych dni. Uczestnicy uroczystości odbyli swoistą 

lekcję historii na wysokim poziomie. Ważna jest droga, którą musiała przejść Polska, aby stać 

się niepodległym, suwerennym krajem. Bardzo dziękujemy za przyczynienie się  

do upamiętnienia tych ważnych dla nas Polaków wydarzeń, dając wyraz szacunku dla historii 

i bohaterów minionych czasów. Dziękujemy również za przedstawienie swojej wizji kolejnych 

lat funkcjonowania samorządu w sposób przekonujący, będący jednocześnie wyzwaniem  

dla przyszłych polityków samorządowych.”    

 

Przewodnicząca Rady i Starosta Gryfiński wręczyli list gratulacyjny Dyrektorowi Szkoły. 

 

V. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Radny Rafał Mucha złożył wniosek o następującej treści: 

prośba o przygotowanie informacji z przeprowadzonych w latach 2013-2014 kontroli przez 

wewnętrzny audyt Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Znak pisma: BRZ.0003.61.2014.DK 

Radny Rafał Mucha złożył wniosek o następującej treści: 

prośba o przygotowanie informacji, w jakim trybie została wybrana kancelaria prawna 

obsługująca Starostwo Powiatowe w Gryfinie i wykaz ofert. 

Znak pisma: BRZ.0003.62.2014.DK 
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Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska złożyła interpelację nr 63/14  

dot. postawienia znaku zakazu wjazdu  na odcinku  ulicy Kościuszki w Cedyni w dniach  

20-23 czerwca 2014 r. 

„Proszę o udzielenia szczegółowych informacji oraz udostępnienie pełnej dokumentacji  

na temat prowadzonego przez Wydział Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym  

w Gryfinie wyjaśniania sprawy postawienia - prawdopodobnie nielegalnego - znaku zakazu 

wjazdu na odcinku ulicy Kościuszki w Cedyni w dniach 20-23 czerwca 2014 r. 

Na odcinku ulicy Kościuszki prowadzącym do amfiteatru w Cedyni w dniach 20-23 czerwca 

2014 r. postawiono znak zakazu wjazdu, zmieniając zupełnie organizację ruchu w ten sposób, 

że z powiatowej drogi dwukierunkowej, stała się ona nagle na tym odcinku jednokierunkowa. 

Te niespodziewane utrudnienia spowodowały ukaranie mandatami tych kierowców, którzy nie 

zauważyli owej nagłej zmiany organizacji ruchu. Z uzyskanych do tej pory przeze mnie 

nieoficjalnych informacji wynika, że znak zakazu postawiono bez zgody właściciela drogi  

(tj. Powiatu Gryfińskiego) na polecenie burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego w związku  

z obywającym się w tym okresie na amfiteatrze świętem miasta i że nie był to pierwszy tego 

rodzaju przypadek. Pragnę jednak zauważyć, że zaplanowane na niedzielę, 22 czerwca 

atrakcje związane z Dniami Cedyni odbywały się w okolicy Góry Czcibora koło Osinowa 

Dolnego (nie na amfiteatrze przy ul. Kościuszki), a znak funkcjonował do 23 czerwca br. 

Proszę zatem o udostępnienie pełnej dokumentacji i wyczerpującej odpowiedzi na pytania: 

1. Czy gmina Cedynia występowała o pozwolenie na umieszczenie znaku zakazu wjazdu  

przy drodze powiatowej - ulicy Kościuszki w Cedyni? 

2. Czy wcześniej, w latach 2000-2013 gmina Cedynia o taką zgodę występowała? 

3. Kto i na jakiej podstawie zdecydował i umieścił znak zakazu wjazdu w czerwcu 2014 r.? 

4. Czy i jakie kroki prawno-administracyjne podjęto, jeśli znak postawiono bez pozwolenia,  

a więc nielegalnie?” 

Znak pisma: BRZ.0003.63.2014.DK 

 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że 13 czerwca br. ukazał się w Kurierze Szczecińskim 

artykuł dotyczący sprawy targowisk w Cedyni. Czy ukaże się odniesienie do zarzutów, które 

tam padły pod adresem działania Starostwa Powiatowego w Gryfinie? 

 

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

powiatu na 2014 rok (druk nr 2/XXXVII);  
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Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXVII/270/2014 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfi ńskiego za 2013 rok (druk nr 3/XXXVII):  

-   prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  

za 2013 r., 

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2013 rok przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, 

 

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 r. (zał. nr 5), omówiła główne założenia polityki 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 r. Sprawozdanie zostało radnym przedłożone  

w ustawowym terminie łącznie ze sprawozdaniem finansowym, informacją o mieniu powiatu, 

jak również z wykonaniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Sprawozdanie w tej treści zostało również przedłożone do zaopiniowania Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej, której opinię radni otrzymali. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz odczytała uchwałę nr LXVI.179.2014 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia  

2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok (stanowi zał. nr 6). Następnie poprosiła  

o stanowiska komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i odczytała projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok, następnie w obecności  

20 radnych zarządziła głosowanie: 
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za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 1, 

Uchwała nr XXXVII/271/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok została podjęta większością 

głosów. 

 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok  (druk nr 4/XXXVII): 

- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu 

Powiatu za 2013 rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu za 2013 r., 

- odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie dotyczącym udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Pankratow odczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok i zwrócił się do Rady z wnioskiem  

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu  

za 2013 r. (zał. nr 7). 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała uchwałę  

nr XCII.259.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (zał. nr 8). 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała projekt  uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2013 rok  (druk nr 4/XXXVII), poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 4).  
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W obecności 20 radnych (ustawowy skład Rady Powiatu w Gryfinie wynosi 21 radnych), 

przewodnicząca zarządziła głosowanie: 

za - 16, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 4, 

Uchwała nr XXXVII/272/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2013 rok została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu serdecznie podziękował 

Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium z tytułu realizacji budżetu. Podziękował 

wszystkim pracownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych za to, że wspólnie udało się 

wykonać uchwały, które były wpisane w 2013 rok. Wszystko jest robione po to,  

aby kontynuować pomyślny rozwój powiatu. 

 

IX.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radny Arkadiusz Augustyniak złożył 

wniosek dotyczący wystąpienia w sprawie planowanego remontu drogi wojewódzkiej Banie-

Piaseczno. Biuro Obsługi Rady i Zarządu wystąpi z pismem do zarządcy drogi  

o przedstawienie planów w tym zakresie. Radna Alicja Kordylasińska wystąpiła z prośbą  

o kontynuację akcji „Białych sobót”, otrzymana odpowiedź z propozycją kosztową będzie 

podlegała rozpatrzeniu przez Zarząd, czy istnieją środki na jej kontynuację w tym roku. Z całą 

pewnością akcja „Białe soboty” sprawdza się i cieszy dużym zainteresowaniem. Również 

radna p. A. Kordylasińska wystąpiła w sprawie udzielanie informacji dot. prowadzenia  

w okresie wakacyjnym od 1 lipca br. transportu publicznego na linii Moryń-Cedynia-Chojna, 

która jest w tej chwili zawieszana przez przewoźnika PKS Myślibórz. Wydział Komunikacji  

i Transportu udzieli odpowiedzi w tym zakresie. Przejazdy na tej linii będą uruchomione  

od 1 lipca do 31 sierpnia br. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd zaktualizował załącznik  

-rozkład jazdy o 13 minut ze względu na dostosowanie faktycznego czasu przewozu  

do czasu wykazywanego w programie komputerowym w transporcie drogowym. Jutro 

pracownicy, zgodnie z wydaną dyspozycją, będą zawieszać rozkład jazdy na odpowiednich 

przystankach. Dodatkowo pani radnej A. Kordylasińskiej zostanie przekazana ta informacja. 

A na złożone w dniu dzisiejszym interpelacje odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Poprosił radnego R. Muchę o doprecyzowanie wniosku w sprawie kontroli, z uwagi na to,  
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że audyt wewnętrzny to kontrola służąca Staroście do badania obszarów ryzyka  

w jednostkach. Czy może chodzi o kontrole dokonywane przez zespół kontrolujący? 

Natomiast w sprawie zmiany organizacji ruchu, która odbyła się bez wiedzy i zgody powiatu 

to oczywiście pan naczelnik Wydziału „ZD” złoży stosowną informację do odpowiednich 

organów. Odnosząc się do zapytania radnego J. Zgody, czy będzie odpowiedź na artykuł to  

mocno zastawia się nie wiedząc właściwie w jakim zakresie udzielić odpowiedź, ponieważ 

Kurier Szczeciński a dokładnie pan redaktor Kwiatkowski opisuje w rezultacie historie 

targowisk od początku powstanie, czyli poprzez Burmistrza Gminy Cedynia p. L. Chwata, 

radcę prawnego p. G. Jankowskiego, p. J. Kapicę szefa Służby Celnej w stopniu 

nadinspektora, a nie bardzo wie jaki ma związek z tymi osobami. Natomiast część, jaka 

wykazywana jest jako działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego to jest to 

samodzielna jednostka rządowa niepodlegająca staroście. Nawet jeśli poprzez nazwę 

powiatowa cokolwiek jest przypisywane no to trudno, żeby się do tego ustosunkowywać.  

W ocenie Starosty są tam poruszane dwie rzeczy. Po pierwsze warunki zabudowy wydawane 

są przez burmistrza. Z tego co wie, to pan redaktor był proszony, aby zaglądnąć w warunki 

zabudowy, zarówno stacji Apexim, jak i nowego parkingu, raczej szukać pierworodnego 

grzechu, bo właśnie w tychże warunkach zabudowy określone są na przykład zrobienie 

zbiornika retencyjnego  czy też wykonanie szczelnego parkingu. To jest wszystko określone  

a nie później szukanie, jak gdyby,  przenoszenia winy na innych. Natomiast w zakresie tych 

warunków, jeżeli chodzi o sprawy kanalizacji to zastanawiał się czy odpowiadać. Od dwóch 

lat zarówno droga, jak i kanalizacja ma nowego zarządcę, którym jest Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, ponieważ kiedyś było to Skarbu Państwa i zostało przekazane. W związku  

z tym jego odpowiedź na fragmenty, które dotyczyły Starosty byłaby że nie ma z tą sprawą 

nic wspólnego, ponieważ trudno żeby wydawał zgodę na coś czego nie jest zarządcą ani 

właścicielem. Również była tam poruszana sprawa wydawania zgody na poszerzenie drogi, 

której akurat właścicielem jest nadleśnictwo. W związku z tym trudno, żeby Starosta 

wydawał zgodę na wyłączenie drogi z obszarów leśnych. Stąd przedłużające się procedury,  

w związku z tym Wydział Architektury i Budownictwa wydaje pozwolenie odpowiednio  

do zgromadzonych materiałów. Nie wie czy powinien cokolwiek pisać, gdyż na ostatek  

rację ma prasa. Co z tego, że napisze odpowiedź, straci czas, a nie wie czy zostanie ona 

opublikowana, a jeszcze sens zostanie zmieniony. Zwrócił się do radnego J. Zgody, że w tych 

dwóch sprawach, które radnego nurtowały to w żadnym wypadku Starosta nie jest 

właścicielem, w związku z czym chyba dobrze, że nie wydaje zgody. 
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X. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy są jakieś nowe informacje w przedmiocie opłat  

za korzystanie gospodarcze ze środowiska. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o opłaty dotyczące 

poboru wody, które otrzymywał powiat, obecnie w części są potrącane i powoduje  

to zmniejszenie wpływów do budżetu. W tym zakresie sprawa na razie stoi w miejscu. Powiat 

zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o podanie przepisów, na podstawie 

których uszczuplane są środki z bieżących opłat. Prawdopodobnie w zależności  

od odpowiedzi i po ponownej analizie należałoby się zastanowić nad wystąpieniem na drogę 

sądową. Powiat nie ma w dyspozycji żadnych innych narzędzi postępowania. Rada będzie  

na bieżąco informowana o tej sprawie. W dniu dzisiejszym Zarząd podpisał list intencyjny  

z Polską Grupą Energetyczną Zakład Elektrowni Dolna Odra, (również przygotowana jest 

umowa), o objęciu patronatem i współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie, a przede wszystkim Technikum Elektrycznym. A ma to również dotyczyć ofert 

pracy dla najlepszych uczniów. Jest to odbierane jako sygnał, że zakład chce pokazać,  

że odpowiada na wyrażane przez powiat obawy i podejmowane działania. Zakład chce 

zmienić swój wizerunek, gdyż centrala w Bełchatowie zdecydowanie mocniej działa na rzecz 

ochrony środowiska. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska podziękowała w imieniu własnym, Rady 

Powiatu i władz powiatowych panu Piotrowi Ignaciukowi podinspektorowi Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego za ogromną dyspozycyjność, 

zaangażowanie w systematyczne monitorowanie projektów, których była jednym  

z wnioskodawców, a które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 

powiatu tj. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) i akcji „Białe soboty”. 

 

Przewodnicząca Gabriela Kotowicz powiedziała, że Radni Rady Powiatu w Gryfinie 

przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji na terenie Powiatu Gryfińskiego, 

wykaz dyżurów na lipiec-wrzesień stanowi załącznik nr 9.   
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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 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Szczecinie znak: FN.5124.4.14.2014.AF z dnia 03 czerwca 2014 r. w/s podpisania 

umowy na udzielenie przez  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w 2014 r. dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane  

przy zabytkach położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego  

dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Gryfinie na zadanie; 

„Remont pokrycia dachowego nad zakrystią i prezbiterium” kościoła parafialnego 

p.w. Narodzenia NMP w Gryfinie. - zał. nr 10, 

 

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

w materiałach w dniu 18 czerwca 2014 r.: 

1. Odpowiedź Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia  

09 czerwca 2014 r. na interpelację nr 58/14 Radnego Jerzego Zgody w sprawie 

udostępnienia wykazu organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie  

na realizację zadań w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2014 r. (wszyscy radni 

otrzymali). - zał. nr 11, 

2. Pismo Naczelnika Departamentu Ochrony Zabytków znak: DOZ/2962/14 z dnia  

23 maja 2014 r. dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa w Warnicach w wysokości 20 000,00 zł, 

przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Chełm Dolny, kościół p.w. NSPJ  

(XIII w.): remont dachu. - zał. nr 12, 

3. Pismo Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” z dnia 17 czerwca 2014 r. dot. prośby o pomoc w dofinansowaniu zakupu 

nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach prowadzonych 

przez stowarzyszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. - zał. nr 13. 
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XI.  Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 15.50 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


