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PROTOKÓŁ nr XXXVIII/14 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 28 sierpnia 2014 r. 

 

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 14.10 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 16 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

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

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

  

I.  Sprawy regulaminowe: 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powitała komendantów powiatowych 

służb, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, 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 

Magdalenę Romankiewicz i Dominikę Konopnicką. Następnie przedstawiła porządek obrad, 

do którego nikt nie wniósł uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3).  

 
Protokół nr XXXVII/2014 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. został 

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

 
O godz. 14:15 na posiedzenie przybył radny Eugeniusz Stachera (16+1=17). 

 
II.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVIII).  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie sprawozdawczym Zarząd 

odbył 12 posiedzeń, z 9 przedłożył sprawozdanie, które miały miejsce w terminie  

od 12 czerwca do 14 sierpnia 2014 r. Następnie Starosta przeprosił, że nie mógł uczestniczyć 

we wszystkich komisjach. W związku z tym, że część zapytań wpłynęła na piśmie zwróci 

uwagę przy omawianiu sprawozdania na podnoszone przez radnych kwestie i udzieli  

na nie odpowiedzi. Jak wynika z protokołów, Zarząd dokonał wyboru dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, którym została pani Izabela Firląg. Również  
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w tym okresie Zarząd powierzył dotychczasowemu dyrektorowi Joannie Mendrygał – Para  

na kolejne pięć lat kierowanie Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Starosta 

poinformował, że Zarząd zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy  

w budynku szkoły ZSP nr 2 w Gryfinie, sama winda zostanie zamontowana w kolejnym roku. 

Niewątpliwie impulsem przystąpienia do tego zadania jest fakt, że uczniem szkoły będzie 

osoba z niepełnosprawnością. Jest to impuls, jednak tak jak radni pamiętają, w okresie 

trzyletnim są czynione starania powiatu, aby umożliwiać osobom niepełnosprawnym dostęp 

do jednostek organizacyjnych. Na dzień dzisiejszy jest wykonana winda w budynku 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada. W przypadku, gdy osoby 

niepełnosprawne chcą załatwić sprawę, to urzędnicy czy Starosta umawiają się w tym 

budynku na spotkania. Jak wynika z prac Zarządu, aktualnie budowany jest szyb wraz  

z montażem dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Ponadto winda jest 

wykonana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, więc bariery 

architektoniczne starają się usuwać. Przed rozpoczęciem roku szkolnego udało  

się przeprowadzić modernizację III piętra internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie oraz zakupienie 

wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń. Remonty w szkołach są potrzebne  

ale termin ich wykonania musi być dosyć krótki, ze względu na okres wakacyjny. 

Przedsięwzięcie to było w części dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Starosta dodał, że Zarząd dwukrotnie zajmował  

się kwestią inwestycji dot. budowy boiska sportowego w ZSP nr 2 w Gryfinie. Niestety 

natrafiano na pewne trudności związane z dokumentacją projektową, która nie przewidywała 

innej podbudowy boiska. Oparta nie na kruszywie i betonie a de facto na płycie betonowej.  

W związku z powyższym należało uwzględnić roboty dodatkowe w postaci rozbiórki płyty 

betonowej. Obecnie analizowana jest również sprawa przepuszczalności gruntu,  

tak, aby po położeniu nawierzchni nie okazało się, że woda się jednak gromadzi. Projektant  

w dokumentacji projektowej stwierdził, żeby dokonać czynności na sprawdzenie 

nieprzepuszczalności gruntu. Polega to na tym, że kopie się na odpowiednią głębokość otwór 

do którego wlewa się wodę i obserwuje się z jaką szybkością woda opada. Zarząd jest daleki 

od tego, aby zbyt pochopnie podejmować decyzję o wymianie pewnej warstwy gruntu  

na bardziej przepuszczalną. To trochę przedłuża pracę, ale również z tym się uporają. Zgodnie  

z kompetencjami, wykonując uchwałę Rady, Zarząd przekazał dotacje celowe łącznie  

na kwotę 98 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne  

przy zabytkach dla parafii rzymskokatolickich z terenu powiatu gryfińskiego (Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu, Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Stanisława BM w Klępiczu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Cedyni, 
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Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zielinie, Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Narodzenia NMP w Gryfinie). Zarząd w okresie czerwca – lipca zatwierdzał wiele 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wiązały się z rozpoczęciem inwestycji 

drogowych, natomiast w sierpniu dokonywał wyboru wykonawców. Starosta stwierdził,  

że praktycznie w każdej gminie roboty są wykonywane w postaci nowych nakładek  

oraz w części ciągów pieszych. W okresie międzysesyjnym Zarząd również podpisał umowę  

z gminą Cedynia w sprawie wspólnej realizacji zadania „Stabilizacja wód jeziora Orzechów  

w celu zabezpieczenia dróg oraz gruntów sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem 

jego nadmiernie spiętrzonymi wodami”. Jednocześnie Zarząd zajmuje się osobno tematem 

jeziora Orzechów, chodzi o obniżenie lustra wody, aby nie dochodziło do zalewania drogi 

powiatowej i drogi wojewódzkiej. Przedmiotem Zarządu była również sprawa dot. udzielenia 

przez Powiat Gryfiński dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia  

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie prowadzącego Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Odnosząc się do zadanych przez radną Alicj ę 

Kordylasińską pytań na posiedzeniu komisji dot. sprawozdania z prac Zarządu powiedział,  

że udzieli na nie odpowiedzi, wyprzedzając odpowiedź na piśmie: 

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł zadania 

pn. „Działalność kontrolna na terenie całego Powiatu Gryfińskiego  

w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony wód powierzchniowych i ich brzegów 

przed zanieczyszczeniem. Zwalczanie kłusownictwa wodnego” i podpisał umowę  

o udzielenie dotacji celowej nr 3/OŚ/2014 z Okręgowym Polskim Związkiem 

Wędkarskim w Szczecinie (posiedzenie 26 czerwca 2014 r.) 

- prośba o udzielenie odpowiedzi, na co została przeznaczona ww. dotacja celowa, 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dotacja została przeznaczona  

na zakup echosondy i GPS na potrzeby wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem 

kłusownictwa, czy nie jest za płytko, czy mogą wpłynąć.  Ewentualnie echosonda wskazuje, 

czy coś znajduje się pod wodą. 

 

2. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 638/2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 

Zachodniopomorskiego (posiedzenie 10 lipca 2014 r.) 

- prośba o udzielenie odpowiedzi, na co została przeznaczona ww. dotacja celowa, 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że radni w tej sprawie podejmowali 

wcześniej uchwałę. Dotacja została udzielona na zakupienie sprzętu ochronnego, przede 

wszystkim zakupienia pianek neoprenowych, obuwia do działania podczas złych warunków 

atmosferycznych. 

 

3. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 639/2014 w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości (posiedzenie 10 lipca 2014 r.) 

- prośba o udzielenie odpowiedzi, których nieruchomości dotyczyła przedmiotowa 

uchwała,  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd wyrażał zgodę dla 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na przedłużenie umów 

dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w warsztatach szkolnych.  

 

4. Zarząd zapoznał się z wstępną informacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącą wyników egzaminu maturalnego  

w maju 2014 r. (posiedzenie 10 lipca 2014 r.) 

- prośba o przygotowanie krótkiej informacji, jak kształtują się wyniki matur 2014,  

w porównaniu z rokiem ubiegłym (czy jest regres, czy progres), 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd na posiedzeniu zapoznawał 

się ze wstępną informacją Naczelnika Wydziału „EK” na temat zdawalności matur.  

Na tym etapie nie jest wstanie udzielić odpowiedzi, ponieważ pytanie odnosiło  

się do porównania zdawalności matur do ubiegłego roku, a jeszcze wczoraj odbywały się 

egzaminy poprawkowe. Po ogłoszeniu wyników będzie można porównać, czy zdawalność 

matur jest podobna. Po dokonanej analizie zostanie udzielona odpowiedź.  

 

5. Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia „TWINNING” z Trzcińska-Zdrój, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie wycieczki „Uroki ziemi gryfińskiej”  

w wysokości 500,00 zł w ramach promocji powiatu (posiedzenie 17 lipca 2014 r.) 

- prośba o udzielenie odpowiedzi na czym polegała promocja powiatu  

i kto uczestniczył w wycieczce (poza członkami Stowarzyszenia, mieszkańcami 

Trzcińska-Zdrój), 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd w ramach promocji 

powiatu przyznał kwotę 500,00 zł dla Stowarzyszenia „TWINNING” z Trzcińska-Zdrój  

na dofinansowanie wycieczki autokarowej po powiecie. Impreza ma się odbyć 27 września 

br., więc nie wiadomo jeszcze, ile osób z Holandii będzie gośćmi stowarzyszenia. Samo 

pokazanie gościom różnych miejsc na terenie powiatu jest już promocją. Ponadto w ramach 

promocji na autokarze ma zostać umieszczony plakat z logiem powiatu. Trzeba znajdować 

rozwiązania, które promocję przybliżają. 

 

6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w marcu  

o 50 470,98 zł, w kwietniu o 7 786,32 zł, w maju o 47 156,15 zł, w czerwcu  

o 55 921,18 zł i w lipcu o 67 015,06 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz  

od sierpnia do listopada po 20 000,00 zł i w grudniu o 148 349,69 zł. (posiedzenie  

31 lipca 2014 r.) 

- prośba o udzielenie odpowiedzi z jakich powodów nie zostały wykorzystane transze 

do czerwca br. oraz w związku z czym pieniądze zostały przesunięte i co to były  

za środki?, 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że dużą częścią budżetu powiatu 

urzędu pracy są zasiłki dla bezrobotnych. Prawdopodobnie w okresach, w których transze nie 

zostały wykorzystane były przekazywane mniejsze kwoty, natomiast w okresach w których 

należało zwiększyć transze, kwoty były zwiększane.  

 

7. Zarząd zapoznał się z informacją Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Gryfinie dot. procedury dozorowania obiektów 

szkolnych jednostki (posiedzenie 31 lipca 2014 r.) 

- prośba do dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  

o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zaradzić, aby akt wandalizmu 

(wybite szyby w warsztatach) nie przyczyniał się więcej do tego typu szkód.  

Czy zostały podjęte jakiekolwiek działania? 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to trudne. Jak rozumie, radnej 

nie chodziło o to, czy wybijanie szyb zastąpić niszczeniem ławek, bo tak to odczytał. Należy 

zwiększać monitorowanie szkoły oraz zwiększać świadomość młodzieży  

czy też innych osób, jeżeli coś niszczą, to niszczą wspólne mienie, które jest również  
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ich mieniem. Szkoła się tym zajmie i udzieli odpowiedzi. Były to wszystkie sprawy, które 

uważane były za ważne do przekazania. Następnie Starosta poprosił o przedstawienie swojej 

osoby nowopowołanego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 

 

Izabela Firląg Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie powiedziała,  

że od 1985 r. jest mieszkanką Gryfina. Szkołę podstawową jak i szkołę średnią ukończyła  

w Gryfinie. Z zawodu jest socjologiem, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie 

Szczecińskim. Przez cały czas zawodowo związana jest z pomocą społeczną. Przez 12 lat była 

pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. Pracę rozpoczęła, jako pracownik 

socjalny, od dwóch lat była na stanowisku urzędniczym – inspektora w sekcji problemów 

analizy społecznych. Również od 2009 r. koordynowała z ramienia Ośrodka Pomocy 

Społecznej projekt pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” 

wspólnie realizowany z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, będącym 

liderem. Odnosząc się do swojej wizji pracy w Domu Pomocy Społecznej poinformowała,  

że wszystko się zmienia. Na początku miała wizję pracy bardziej teoretyczną. Nie ukrywa,  

że jest bardzo zbudowana pracą w jednostce, podoba jej się zarówno atmosfera w placówce 

jak i idea jej funkcjonowania. Widzi morze potrzeb mieszkańców, przyjazną atmosferę  

w pracy. Liczy na współpracę z Radą i Zarządem Powiatu. Zaprasza do odwiedzania domu 

nie tylko przy okazji imprez okolicznościowych, mieszkańcy bardzo chętnie przyjmują gości. 

Ze swojej strony będzie dokładać wszelkich starań utrzymania standardu funkcjonowania 

Domu Pomocy Społecznej, aby mieszkańcom żyło się lepiej, atmosfera pracy była przyjemna, 

a satysfakcja z wykonywanych zawodów w placówce jak najwyższa. Jeszcze raz 

podziękowała Zarządowi Powiatu, że dali jej możliwość wykazania się na tym stanowisku. 

 

O godz. 14:30 na posiedzenie przybył radny Robert Pankratwow (17+1=18). 

 

Radna Ewa Dudar zapytała, o jakim akcie wandalizmu jest mowa w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że chodzi o wybite szyby  

w warsztacie. 

 

Radna Jerzy Zgoda odnosząc się do sprawozdania z prac Zarządu powiedział, że daje się 

zauważyć bardzo dużo prac na drogach. Nie kwestionuje żadnych prac, ponieważ są one 

bardzo potrzebne. Pojawiają się prace dot. przebudowy dróg powyżej kwoty 100 000,00 zł. 
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Zdaniem radnego tego typu prace powinny być konsultowane z radą, może z częścią były 

konsultowane, ale nie z nim. Nie podważa tych prac, ale pojawiają się duże zadania, które nie 

były planowane i nie uzgadniane z radą. 

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że będąc na spotkaniu z mieszkańcami z gminy Stare 

Czarnowo, dowiedziała się o stanie drogi Binowo – Szczecin, dla której inwestycji zostały 

zmniejszone środki o kwotę 200 000,00 zł. Droga jest w stanie krytycznym, która jest 

wizytówką powiatu ze względu na lokalizację pola golfowego. Przyjeżdżają na pole ludzie, 

którzy o naszym regionie dobrze byłoby, aby posiadali dobrą wiedzę. Droga jest zrobiona 

jedynie na odcinku przy wjeździe i nic się więcej tam nie dzieje. Radna uważa, że należałoby 

się również tą drogą zainteresować i w przyszłości pomyśleć o wizytówce wjazdowej 

Szczecin – powiat gryfiński. Nie wygląda to dobrze, wręcz fatalnie, nawierzchnia jest wręcz 

w żenująco złym stanie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że po ogłoszeniu przetargu, Zarząd 

musiał zrezygnować z wykonania odcinka, ze względu na zbyt wysoką kwotę remontu. 

Zarząd jednak zlecił Wydziałowi Zarządzania Drogami wytypowanie kolejnego odcinka  

 i przygotowanie przetargu. Na kolejny odcinek odbył się przetarg i został wyłoniony 

wykonawca. W ubiegłym roku został wykonany jeden odcinek, w tym roku drugi. Dokładnie 

jest robione to, o co radna postuluje. Dopóki powiat nie otrzyma dofinansowania                                                    

zewnętrznego, to nie jest w stanie wykonać w całości odcinka drogi, ze względu na to,  

że projekt opracowany od 2-3 lat dotyczy odcinka 13 km. Jest to droga, która w rezultacie  

w ciągu powiatowym przebiega przez Puszczę Bukową. Są tam dwa elementy, jednym jest 

pole golfowe, aczkolwiek główna potrzeba jest dla miasta Szczecin – dostęp  

do Puszczy Bukowej, która jest walorem zarówno przyrodniczym jak i rekreacyjnym  

dla mieszkańców. Powiat ubiega się o zauważanie tej drogi, jako drogi strategicznej nie tylko 

dla powiatu, ale przede wszystkim dla województwa. Dwukrotnie był składany wniosek, jako 

projekt bez konkursowy, natomiast w ocenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 

nie został uwzględniony, mimo że powiat jest przygotowany. Pozostaje czekać do nowego 

rozdania RPO WZ. Teren jest na tyle trudny, że Zarząd musiał dołożyć do przetargu kwotę  

40 000,00 zł, ponieważ przedłożona oferta była droższa od zaplanowanych środków  

na wykonanie kolejnego odcinka, tj. 370 000,00 zł. Odnosząc się do wypowiedzi radnego 

Jerzego Zgody poinformował, że jak spojrzy się w program drogowy, który radnym został 

przedstawiony i nad którym była dyskusja, to dokładnie są to te odcinki czy te drogi, które są 

wykazane w planie. Część inwestycji na drogach wynika ze współpracy z gminami, są one  
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z nimi ustalane. Natomiast kwoty są takiej wielkości, ponieważ odcinki drogowe przede 

wszystkim w miejscowościach są droższe i  nie da się zrobić często danego odcinka drogi  

za mniej niż 100 000,00 zł. Stąd kwoty, na które uwagę zwracał radny ,są nie małe. 

 

O godz. 14:40  na posiedzenie przybył radny Andrzej Szelążek (18+1=19). 

 

Wniosek nr BRZ.0002.38.2014.MR radnej Ewy Dudar 

- prośba o udostępnienie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli  

w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie będzie problemu. 

 

III.  Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  

wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania. 

 
Krzysztof Wróblewski przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej przedstawił model nieodpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania (prezentacja 

multimedialna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

- brak pytań; 

 
IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 
 

Wniosek nr BRZ.0003.67.2014.MR wiceprzewodniczącej Rady Alicji Kordylasi ńskiej 

„Proszę o informację na temat kursów autobusu na trasie Moryń – Cedynia – Chojna  

w okresie od 01.07.2014 do 29.08.2014 r., która to informacja uwzględni dane  

za poszczególne dni kursowania pojazdu dotyczące liczby przewiezionych osób, wpływów  

z biletów. Jednocześnie bardzo dziękuję pani Urszuli Przetak, zastępcy naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie za bardzo rzetelne 

przygotowanie zestawienia, o które prosiłam w lipcu br.”. 

 

Interpelacja nr 64/14 wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Alicji Kordylasińskiej 

„Ze względu na złożoność sprawy, proszę o opracowanie specjalnego zestawienia – 

harmonogramu (np. w formie tabelarycznej) przedstawiającego już wykonane i planowane 

zadania mające na celu obniżenie i stabilizację wód jeziora Orzechów w związku  
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z podtapianiem drogi wojewódzkiej nr 124 oraz drogi powiatowej Orzechów – Niesułów  

w wyniku podwyższonego stanu wód w zbiorniku.  

W wykazie proszę ująć: 

• prace dotychczas zrealizowane – jakie, kiedy, koszt, kto wykonywał bądź kto 

decydował o ich realizacji, 

• prace planowane - jakie, kiedy (przybliżone bądź przewidywane terminy), koszt, kto 

będzie wykonywał bądź kto decyduje o ich realizacji. 

• przewidywaną datę zakończenia realizacji zadania oraz koszt ogólny (jeśli jest 

możliwe podanie na obecnym etapie). 

Bardzo dziękuję pani Lucynie Krzemińskiej, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie za bardzo wyczerpujące 

udzielanie pisemnych odpowiedzi na moje dotychczasowe zapytania i składane wnioski  

w powyższym temacie”. 

 

Interpelacja nr 65/14 wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Alicji Kordylasińskiej 

„Proszę o udzielenie szczegółowych informacji na temat prowadzonego przez Wydział 

Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wyjaśniania sprawy dotyczącej 

problemu nieskuteczności odbioru wód deszczowych przez urządzenia kanalizacji w pobliżu 

posesji pana ….*  przy ulicy B. Chrobrego w Cedyni”. 

 

Interpelacja nr 66/14 wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Alicji Kordylasińskiej 

„Proszę o zaplanowanie i przeprowadzenie w 2014 r. przez funkcjonariuszy Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie czynności kontrolno-rozpoznawczych  

(w tym także pod ciśnieniem) hydrantów na terenie wsi położonych w gminie Cedynia oraz 

udzielenie szczegółowych informacji na temat wyników tej kontroli i podjętych decyzji. 

Proszę także o dokonanie oceny funkcjonowania sieci wodociągowych na potrzeby ochrony 

przeciwpożarowej na terenie powiatu gryfińskiego. 

W odpowiedzi na moją wcześniejszą interpelację złożoną w 2013 r. skontrolowano  

18 hydrantów na terenie miasta Cedynia. W związku z wykrytymi wówczas 

nieprawidłowościami (usuniętymi w wyniku wydania decyzji administracyjnej) oraz 

niedawnym pożarem w Lisim Polu, zasadne jest skontrolowanie pozostałych hydrantów  

na terenie gminy Cedynia oraz dokonanie oceny funkcjonowania sieci wodociągowej  

na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w powiecie. 

Biorąc także pod uwagę fakt, że w piśmie z 02.04.2014 r. Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie informował, iż zwrócił się do władz gmin powiatu 
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gryfińskiego z prośbą o przedstawienie istotnych informacji w aspekcie p.poż., proszę  

o zbiorcze zestawienie wyników nadesłanych informacji zwrotnych m.in. na pytania: 

• w których miejscowościach powiatu gryfińskiego i w jakim zakresie były robione 

ostatnie przeglądy i badanie wydajności hydrantów zewnętrznych? 

• jakie stwierdzono nieprawidłowości i jakie kroki podjęto w celu ich 

wyeliminowania?”. 

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

finansowej gminie Chojna (druk nr 2/XXXVIII);  
 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0 

 

Uchwała nr XXXVIII/273/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna 

została podjęta jednogłośnie. 

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

na 2014 rok (druk nr 3/XXXVIII) ; 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

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

za – 19, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0 

 

Uchwała nr XXXVIII/274/2014 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok została 

podjęta jednogłośnie. 

 
VII.  Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 30.06.2014 r. (druk nr 4/XXXVIII);  
 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz powiedziała,  

że na posiedzeniach komisje stałe Rady Powiatu w Gryfinie zapoznały się ze niniejszym 

sprawozdaniem. 
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VIII.  Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym, jako upoważniony z mocy ustawy dokonał i odczytał 

analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu, 

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby 

wydające decyzje administracyjne w jego imieniu (informacja stanowi zał. nr 6).  

 

IX.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że odpowiedzi na wniosek 

i interpelacje wiceprzewodniczącej zostaną udzielone w terminie. 

 
X. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 

Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o zastanowienie się nad 

opracowaniem procedur umożliwiających szybkie udzielanie pomocy finansowej osobom 

poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, nie czekając na podjęcie uchwały przez Radę  

Powiatu.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zajmą się tą sprawą. W tym 

zakresie była już przeprowadzana dyskusja tylko w innych sprawach. Zdaniem Starosty 

przepisy prawa nie ułatwiają tego, z uwagi na to, że przy udzielaniu pomocy w formie dotacji 

celowej gminie musi być podjęta odrębna uchwała rady. Zarząd może zaplanować ogólne 

środki na zdarzenia losowe, natomiast rada musi podjąć uchwałę. Z dnia na dzień trzeba 

byłoby zwoływać sesję. Dodał, że zostanie przedyskutowane, czy można będzie to usprawnić.  

 

Wniosek nr BRZ.0002.38.2014.MR radnej Ewy Dudar 

 - w nawiązaniu do interpelacji radnej Alicji Kordylasińskiej w sprawie samowolnego 

ustawienia znaku B-2 „zakaz wjazdu” na ulicy Kościuszki w Cedyni, zwróciła 

się do Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie o udzielenie odpowiedzi na następujące 

zapytania: 

- czy w dniach 20 – 23 czerwca br. zostały przyznane jakiekolwiek mandaty, jeżeli tak  

to w jakiej liczbie?, 

- czy bezpieczniej dla ruchu drogowego i pieszego  byłoby postawienie znaku, czy nie? 
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Radna Ewa Dudar zwróciła się do radnych z apelem, aby od razu reagować na tego typu 

sytuacje. Na swoim przykładzie powiedziała, że dysponuje numerem telefonu do naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami i w momencie gdy w m. Żabnica stłuczono lustro drogowe, 

od razu zgłosiła sprawę i zostało usunięte. Radna uważa, że natychmiastowa reakcja niweluje  

zagrożenia w danym momencie, a nie później.  

 

Wniosek nr BRZ.0002.38.2014.MR radnej Ewy Dudar 

- w nawiązaniu do strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim, 

zwróciła się z prośbą o przygotowanie przez dyrektorów zespołów szkół ponadgimnazjalnych 

(nr 1 w Chojnie i nr 2 w Gryfinie), dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Chojnie (z wyłączeniem szkoły specjalnej) zestawienia zatrudnienia 

nauczycieli na czas nieokreślony w latach 2010-2011 z uzasadnieniem, czy były spełnione 

warunki poinformowania powiatowego urzędu pracy o wolnych miejscach oraz czy 

wykorzystano wszystkie kwalifikacje nauczycieli. Ponadto czy w tym roku szkolnym 

którakolwiek ze szkół planuje zatrudnienie nowych nauczycieli na czas nieokreślony (uznając 

dwa wątki ograniczające: przydzielenie ewentualnych nadgodzin 1½ etatu dla nauczycieli już 

zatrudnionych i mających kwalifikacje oraz czy urząd pracy był poinformowany  

o wakatach?).  

 

Radna Ewa Dudar przyglądając się naborowi do szkół ponadgimnazjalnych uważa,  

że odczuto już spadek gimnazjów i liczebność oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych 

bardzo mocno spada. Chyba zbliża się taki moment, że dyrektorzy będą mieli dylemat  

z zapewnieniem całych etatów dla zatrudnionych już nauczycieli. Rozszerzanie kadr 

pedagogicznych należy również kontrolować. Oczywiście jest to wyłączną kwestią dyrektora 

szkoły, natomiast organ prowadzący wytycza pewne kierunki. Uważa, że strategia bardzo 

mocno te kierunki nakreślała, uchwały Zarządu dot. arkuszów organizacyjnych  również 

mówią o przydzieleniu nadgodzin nauczycielom i chciałaby zobaczyć czy faktycznie jest  

to realizowane w placówkach.  

 

Wniosek nr BRZ.0002.38.2014.MR radnego Labiba Zair 

 - prośba o dokonanie przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. 

szczegółowej  analizy z przeprowadzonej akcji „Białe Soboty”. Czy zakładany cel został 

osiągnięty? Analiza nie powinna dotyczyć tylko liczby osób przyjętych w poradniach. 

Zdaniem radnego samo reklamowanie szpitala mogłoby się odbywać przez rozwieszanie 
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plakatów i przeprowadzanie ankiet. Jeżeli szpital chce pozyskać pacjentów i pokazać  

im możliwości diagnostyczne powinno się mieć wiedzę, czy faktycznie akcja przyniosła 

skutek, czyli ilu pacjentów w trakcie trwania „Białych Sobót” przyjechało do szpitala? 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że ma organizacyjną prośbę związaną z oświadczeniami 

majątkowymi. Radny nie wie, ile osób ma taki kłopot jak on, że składając oświadczenia 

majątkowe nie zakleja kopert i zawsze panie proszą o ich zaklejanie, bo nikt nie ma 

upoważnienia żeby je odebrać. Czy można byłoby tą sprawę rozwiązać? Jest to dokument 

jawny, jedyną niejawną informacją jest adres zamieszkania. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że nie widzi żadnych 

problemów, żeby składać oświadczenia majątkowe bez koperty. Sama osobiście tak robi, 

jedynie jeżeli wysyła oświadczenie majątkowe drogą pocztową, to w kopercie. Następnie 

przewodnicząca przypomniała, że radni na podstawie art. 25c ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie 

powiatowym  obowiązani są złożyć na dwa miesiące przed upływem kadencji w dwóch 

egzemplarzach oświadczenie majątkowe, wg stanu na dzień składania, tj. najpóźniej do dnia 

22 września br. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych 

do wiadomości Rady Powiatu tj.:  

1. Apel wraz z informacją Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddział w Gryfinie  

dot. wsparcia finansowego budowy „Pomnika Matki Polki - Sybiraczki, Bohaterki 

Golgoty Syberyjskiej” na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie – zał. nr 7. 

2. Pismo Gminy Mieszkowice znak: GP.4125.5.2014 z dnia 11 lipca 2014 r. dot. udzielenia 

przez Radę Miejską dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w ramach budżetu na 2014 r. 

– zał. nr 8. 

3. Odpowiedź Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami na interpelację nr 63/14 

radnej Alicji Kordylasińskiej w/s samowolnego ustawienia znaku zakazu B-2 „zakazu 

wjazdu” na ulicy Kościuszki w Cedyni w dniach 20-23 czerwca br. – zał. nr 9. 

4. Ekspertyza rzeczoznawcy powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w dziedzinie instrumentów fortepianowych, stanowiąca odpowiedź na interpelację  

nr 53/14 radnego Piotra Bugajskiego dot. pianina „ED. WERNER” znajdującego się  

w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroj – zał. nr 10. 

5. Zestawienie zbiorcze akcji profilaktyczno – medycznej pn. „Białe soboty” – zał. nr 11. 
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6. Pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu znak: BPR-075-9/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. dot. obchodów 

rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego – zał. nr 12. 

7. Petycja Radnej Gminy Mieszkowice i mieszkańców Troszyna w/s budowy chodnika 

wzdłuż drogi powiatowej w Troszynie – zał. nr 13. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że wpłynęła dodatkowo: 

- informacja z Gryfińskiego Domu Kultury  dot. gminnych uroczystości upamiętniających  

75. Rocznicę Wybuchu II Wojny  Światowej, która odbędzie się w dniu 1 września 2014 r.  

na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu), 

- zaproszenie Burmistrza Gminy Mieszkowic oraz ks. kustosza Sanktuarium Matki Bożej 

Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach dot. uroczystości upamiętniających  

75. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej, która rozpocznie się w dniu 1 września 2014 r.  

 w sanktuarium. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Kordylasińska w nawiązaniu do interpelacji 

dot. samowolnego ustawienia znaku B-2 „zakaz wjazdu” na ulicy Kościuszki w Cedyni 

podczas dni święta miasta, zwracając się do radnej Ewy Dudar powiedziała, że nie jest 

istotne, czy znak na ten okres poprawiłby bezpieczeństwo czy nie. Istotnym jest to, że jest  

to precedens, aby organizatorzy święta miasta samowolnie na drodze powiatowej  

nienależącej do gminy i niebędącej w jej zarządzaniu, stawiali jakiekolwiek znaki.  

Z odpowiedzi na interpelację naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami wynika, że władze 

gminy Cedynia mimo, że stawiają znak co roku podczas świętą miasta ani razu nie zwracały 

się o pozwolenie na postawienie takiego znaku. Komendant Powiatowy Policji podzieli 

zdanie, że jest to niezgodne z przepisami prawa i sprawa będzie miała ciąg dalszy. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że pr owadzone 

są stosowne czynności w postępowaniu dowodowym, natomiast ten czyn jest zabroniony  

w kodeksie wykroczeń. Na chwilę obecną nie jest w stanie stwierdzić, kiedy zapadnie 

rozstrzygnięcie, ponieważ sprawa podlega rozpatrzeniu przez sąd. W momencie kiedy 

zapadnie, wiceprzewodnicząca rady zostanie powiadomiona. Problem, który zaistniał  

na ostatnich Dniach Cedyni odnośnie znaku, w poprzednich latach stawiany był również bez 

stosownych uzgodnień, o czym Policja nie miała wiedzy. 
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Radny Jerzy Zgoda powiedział, że gmina Cedynia jest bardzo szczęśliwą gminą i gratuluje 

burmistrzowi, jeżeli jej największym problemem jest ustawienie znaku drogowego B-2.   

 

Radna Ewa Dudar powiedziała, że jako radna powiatowa interesuje ją tylko i wyłącznie 

bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i ponownie zwróciła się z apelem, aby na bieżąco 

reagować. Gdyby Policja wiedziała od razu, to na pewno te czynności nie miałyby takiego 

odzewu medialnego. Radna uważa, że należy reagować w momencie wystąpienia zagrożenia, 

to ze względu na dobro publiczne jest najważniejsze.  

 

Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą do przewodniczącej rady aby wystosowała apel  

do burmistrza, żeby ten problem rozwiązał na przyszłość, ponieważ szkoda pieniędzy 

podatników żeby się tym zajmować, szkoda żeby Policja, która jest potrzebna w innych 

miejscach zajmowała się takimi sprawami a „nie daj Bóg”, aby wymiar sprawiedliwości 

toczył rozprawy w tym względzie.  

 
XIV.  Zakończenie posiedzenia. 
 

O godz. 15.30 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


