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     PROTOKÓŁ nr XXXIX/14 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 25 września 2014 r. 

 

XXXIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 25 września 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 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 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Na protokolantów powołała Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. Następnie 

przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag (porządek obrad stanowi  

zał. nr 3). 

 

Protokół nr XXXVIII/14 z dnia 28.08.2014 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXIX).  

 

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  
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dla wszystkich w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym okresie Zarząd odbył 7 posiedzeń 

wliczając dzisiejsze, przy czym ze względów technicznych sprawozdanie pisemne 

sporządzone jest z 5 posiedzeń. Na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2014 r. Zarząd Powiatu 

wyraził zgodę na zmianę wartości zamówienia publicznego prowadzonego z wolnej ręki, 

udzielonego dotychczasowemu Wykonawcy - KS Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon  

z Gryfina na zadanie pn. „Roboty dodatkowe - budowa boiska sportowego przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”, w związku z poniesieniem dodatkowych 

kosztów za utylizację betonu z rozbiórki boiska sportowego. Na tym samym posiedzeniu, 

Zarząd podpisał umowę z gminą Banie w sprawie wspólnej przebudowy ulicy Sosnowej  

w Baniach - etap I, za kwotę 85 000,00 zł brutto. Powiat na realizację zadania przekaże 

dotację celową do wysokości 70 000,00 zł brutto, natomiast gmina kwotę do 15 000,00 zł 

brutto, za co oczywiście Zarząd dziękuje, prowadzącym zadanie jest gmina Banie. Zarząd 

zatwierdził wybór Wykonawcy - firmę MALDROBUD Spółka z o.o. Sp. k. z Myśliborza 

wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z 

Trzcińsko-Zdrój – Białęgi”, odcinek na ulicy Ceglanej. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie 

korekt i podpisanie aneksów do umów zawartych ze stowarzyszeniami, którym w drodze 

konkursu  zostały zlecone zadania. Dotyczyło to Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki z Kołbacza 

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Cienie zapomnianych kultur 2014  

w Kołbaczu” i Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego „Kontra” Banie na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „Turniej trójek plażowej piłki siatkowej”. Tematem obrad 

na posiedzeniach Zarządu były również projekty uchwał Rady Powiatu, w tym w sprawie 

określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu powiatu gryfińskiego  

na 2015 rok. Jeżeli chodzi o inwestycje to Zarząd wskazał, te które ze względu na budżet są 

najbardziej kosztochłonne. Na 2015 rok planowana jest kontynuacja przebudowy drogi 

powiatowej nr 1356Z Gryfino - Linie, w tym zakresie powstanie rondo za przejazdem 

kolejowym na ulicy Armii Krajowej, kontynuacja przebudowy  dróg  powiatowych  1350Z   

i 1352Z  na  odcinku  Szczecin – Binowo. W dniu 30 września br. upływa termin składania 

wniosków na ostatnie Schetynówki, w kolejnych latach również będą programy wspierania 

naprawy i budowy dróg lokalnych pod innymi nazwami, żeby nie stwarzać konkurencji  

i biorąc pod uwagę zakres prac oraz koszty Zarząd zdecydował się że do Schetynówki zgłosi 

już przygotowywany i robiony etapami projekt dróg w m. Chojna, aby ostatecznie zamknąć 

ich przebudowę. A były to ulice Słowiańska, Żółkiewskiego i w celu połączenia z drogą 

krajową pozostaje do wykonania odcinek ulicy Jagiellońskiej i w tym zakresie znajduje się to 
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również w projekcie uchwały. Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1404Z 

Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Gogolice. A także to, co było 

omawiane na komisjach a jest również w ramach wykorzystania środków unijnych  

z pozostałej rezerwy - restauracja historycznego obiektu zabytkowego - renowacja budynku  

w Trzcińsku-Zdroju (ul. Aleja Róż 1) wraz z rewitalizacją parku. W związku z czym, jeszcze 

w tym roku, będzie trzeba podpisać zobowiązanie finansowe i na kolejnej sesji konieczne 

będzie zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości około 560 000 zł, co znajdzie się  

w Wieloletnim Planie Finansowym. Również planowana jest modernizacja budynku SOSW 

w Chojnie (internat) wraz z dokumentacją techniczną, budowa windy osobowej w budynku 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, jak również kompleksowa modernizacja 

obiektu przy ul. Łużyckiej (po ZSS) w Gryfinie na potrzeby PUP w Gryfinie. Przy czym 

chciał zdementować różne informacje, które ukazują się w prasie. Zarząd nie planuje  

w budżecie na 2015 rok budowy żadnej sali gimnastycznej przy SOSW w Chojnie z uwagi  

na fakt, że istnieje tam sala i w takim samym zakresie jak rok wcześniej wykonywany był 

również ze środków zewnętrznych remont sali gimnastycznej w ZSP nr 2 w Gryfinie, to tak 

samo po uzyskaniu środków zewnętrznych będzie po prostu remontowana sala gimnastyczna. 

Stąd sprostowania, aby nikt nie bazował na informacjach prasowych w tej sprawie. Gdyby 

były jeszcze jakieś pytania to odpowie na nie.   

 

 Na posiedzenie przyszli wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska i radny Sławomir 

Terebecki (16+2=18) 

 

III.  Wr ęczenie nagrody dla uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie Pauliny Myszogląd za przeprowadzenie akcji ratowniczej  

i uratowanie życia.  

 

Na posiedzenie przyszli radny Rafał Mucha i Andrzej Szelążek (18+2=20) 

 

Starosta Gryfiński powiedziała, że Paulina Myszogląd jest uczennicą klasy III b Liceum 

Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Podczas tegorocznych wakacji uzyskała II stopień ratownika 

WOPR i odbywała staż ratowniczy na strzeżonym kąpielisku w Moryniu. W dniu 19 lipca 

2014 r. na plaży w Moryniu przy jeziorze Morzycko doszło do groźnego zdarzenia. Kąpiący 

się mężczyzna stracił przytomność i zniknął pod powierzchnią wody. Dzięki opanowaniu, 
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poświęceniu i profesjonalizmowi przeprowadzono bardzo sprawną akcję ratowniczą, w której 

uczestniczyła Paulina. Swoją postawą  przyczyniła się do uratowania tonącego mężczyzny,  

za co otrzymała list gratulacyjny  Na apelu inaugurującym rok szkolny 2014/2015,  

w obecności całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości, Pani Dyrektor Adriana 

Salamończyk wręczyła uczennicy list gratulacyjny od Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego. Paulina jest członkiem grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego funkcjonującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

„Zdarzają się w życiu sytuacje, w których jedna chwila decyduje o losie człowieka. 

Bezinteresowna pomoc z narażeniem własnego życia, w momencie kiedy waży się los 

drugiego człowieka, to niezwykle trudna decyzja. A jednak są wśród nas tacy, którzy są  

w stanie uczynić znacznie więcej, niż można by od nich oczekiwać. Do grona tych osób należy 

także Pani, która dzięki szybkiej reakcji i odwadze zapobiegła tragedii uczestnicząc w akcji 

ratowania tonącego w jeziorze Morzycko mężczyzny. W dowód uznania za poświecenie  

i postawę godną naśladowania składamy Pani serdeczne podziękowania oraz życzymy 

wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz spełnienia marzeń.” 

  
IV.  Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku 

szkolnego 2013/2014. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz: „przesłanie wielkiego humanisty 

Horacego: „Odważ się być mądrym” – to kwintesencja postawy młodych ludzi, którzy są 

przykładem, że laury nie są zarezerwowane dla wybranych, ale mogą zwieńczyć skronie 

wszystkich tych, którym pracowitość, wytrwałość i wiara we własne możliwości nie są obce. 

Doceniając te posiadane przez Pana cechy, 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 życzę pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu 

do celu, dumy z własnych osiągnięć oraz spełnienia najskrytszych marzeń i szczęścia w życiu 

osobistym.” 

 

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 II semestrze roku szkolnego 2013/2014  uczniom: 
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Aleksandra Rębacz - uczennica III klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  

Średnia ocen: 5,33 

 

Michał Bojda - uczeń klasy III w Liceum Ogólnokształcącym o profilu humanistycznym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  

Średnia ocen: 5,2 

 

Paulina Kubiś - uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-

medialnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  

Średnia ocen: 5,12 

 

Bartosz Nyczaj - uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku  matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

Średnia ocen: 5,1. 

 

Lin Truong Dong - uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku 

humanistyczno-dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

Średnia ocen: 5,09 

 

Mikołaj Gajowski  - uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

Średnia ocen: 5,06 

 

Kornelia Makowska - uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku 

matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

Średnia ocen: 5,06. 

 

Katarzyna Lisiecka - uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu 

humanistyczno-medialnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  

Średnia ocen: 5,0 

 

Justyna Prus - uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno-

dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  
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Średnia ocen: 5,0 

 

Julia Rembecka - uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-

medialnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  

Średnia ocen: 5,0 

 

Katarzyna Juścińska - uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku 

humanistyczno-dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

Średnia ocen: 5,0 

 

Klaudia Woźniakowska - uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu 

kosmetyczno-rehabilitacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

Średnia ocen: 5,0 

 

Robert Wójcik  - uczeń II klasy Technikum Zawodowego o kierunku technik elektryk  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Średnia ocen: 5,0 

Prezydium Rady i Starosta Gryfiński złożyli gratulacje i wręczyli listy gratulacyjne 

stypendystom. 

 

V. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu 

Gryfi ńskiego za rok szkolny 2013/2014. 

 

Prezentacja multimedialna „Podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół  

z terenu Powiatu Gryfińskiego za rok szkolny 2013/2014”, stanowi zał. nr 4. 

 

Miesiąc październik to kolejne podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego 

Szkół, tym razem za rok szkolny 2013/2014. W minionym roku szkolnym przeprowadzono 

ok. 110 imprez sportowych, w których wzięło udział ok. 10 000 uczestników począwszy  

od mistrzostw rejonu, powiatu, województwa, aż do finału krajowego. 

 

Wyniki współzawodnictwa powiatowego szkół 

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie realizując ideę sportu prowadzi Powiatowe 

Współzawodnictwo Szkół w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego  

w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. 
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W Powiatowym Sportowym Współzawodnictwie Szkół wśród szkół podstawowych punktacja 

przedstawia się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa w Swobnicy – 212 pkt. 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie – 209 pkt.  

3. Szkoła Podstawowa w Cedyni – 202 pkt.  

Do rywalizacji przystąpiło 25 szkół podstawowych z naszego powiatu.  

Wśród gimnazjów punktacja przedstawia się następująco: 

1. Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 434 pkt.  

2. Gimnazjum w Moryniu – 259 pkt.  

3. Gimnazjum w Widuchowej – 231 pkt.  

W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów z naszego powiatu. 

Natomiast w Szkołach Ponadgimnazjalnych punktacja przedstawia się następująco: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – 252 pkt. 

2. Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 249 pkt.  

3. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 224 pkt.  

W zawodach rywalizowały 4 szkoły naszego powiatu. 

Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół 

W ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie nasze 

szkoły uplasowały się na dobrych pozycjach. Wśród szkół podstawowych tym razem 

najlepsze okazały się Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach oraz Szkoła Podstawowa  

w Swobnicy, które zajęły ex aequo 34 miejsce w województwie – 70 pkt., przed Szkołą 

Podstawową Nr 2 w Gryfinie (38 miejsce w województwie) – 66 pkt. oraz Szkołą 

Podstawową Nr 2 w Chojnie (40 miejsce w województwie) – 64 pkt. Należy podkreślić,  

że w rywalizacji wzięły udział aż 323 szkoły podstawowe z naszego województwa. 

Wśród gimnazjów rewelacyjnie wypadło Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie zajmując wysokie  

2 miejsce w województwie – 269 pkt. Drugie było Gimnazjum w Widuchowej, które zajęło 

31 miejsce w województwie – 94 pkt. Natomiast trzecie miejsce odnotowało Gimnazjum  

w Baniach, które zajęło 40 miejsce zdobywając 72 pkt. W rywalizacji gimnazjów wzięło 

udział 232 szkoły z naszego województwa. 

Wśród szkół średnich najlepszy w województwie po raz kolejny okazał się Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, który zajął wysokie 12 miejsce w województwie 

zdobywając 122 pkt. Drugie miejsce z naszego powiatu zdobył Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Gryfinie (15 miejsce w województwie) – 110 pkt., natomiast trzeci był 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (32 miejsce w województwie) – 67 pkt. 

W rywalizacji wzięło udział 133 szkoły z naszego województwa.  

Ogólnie nasz powiat zajął wysokie 3 miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie 

Sportowym Szkół w roku szkolnym 2013/2014. Tak wysoka pozycja naszego powiatu 

uzyskana jest dzięki przyjętemu systemowi sportu szkolnego, który od lat promuje zdrowe 

wychowanie młodego pokolenia. Uczy szacunku dla przeciwnika, gdy w rywalizacji 

sportowej nie zawsze się wygrywa, uczy życia fair-play. Miejmy nadzieję,  

że tak funkcjonujący system współzawodnictwa szkół pozwoli nam w przyszłości uzyskiwać 

coraz lepsze wyniki sportowe. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że zaprasza 

przedstawicieli szkół po odbiór nagród. 

W Powiatowym Sportowym Współzawodnictwie Szkół wśród szkół podstawowych punktacja 

przedstawia się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa w Swobnicy – 212 pkt. 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie – 209 pkt.  

3. Szkoła Podstawowa w Cedyni – 202 pkt.  

Wśród gimnazjów punktacja przedstawia się następująco: 

1. Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 434 pkt.  

2. Gimnazjum w Moryniu – 259 pkt.  

3. Gimnazjum w Widuchowej – 231 pkt.  

Natomiast w Szkołach Ponadgimnazjalnych punktacja przedstawia się następująco: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – 252 pkt.  

2. Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 249 pkt.  

3. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 224 pkt.  

 

Prezydium Rady i Starosta Gryfiński wręczyli listy gratulacyjne. 

 

Radny Jerzy Zgoda zapytał, o pozostałe gminy w związku z decyzją Zarządu  

z dnia 4 września br. dot. zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej  

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie  

dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie gminy Stare Czarnowo – zadanie I, gminy 

Gryfino – zadanie II oraz gmin Banie i Widuchowa – zadanie III”.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, jak wszyscy pamiętają zimowe 

utrzymanie dróg zlecane jest w dwuletnich cyklach. W pozostałych gminach nie zostały 

wykorzystane środki w ramach wcześniej rozstrzygniętych przetargów. Natomiast w powyżej 

wymienionych obszarach, na które został ogłoszony przetarg, środki zostały już 

wykorzystane. Obecny przetarg został ogłoszony na jeden rok, aby w kolejnym roku przetarg 

obejmował wszystkie zadania na raz. Oczywiście wszystkie obszary na terenie powiatu są 

objęte zimowym utrzymaniem, na które zabezpieczone są środki finansowe. 

 

VI.  Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2014/2015 placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XXXIX);  

- brak pytań. 

 

VII.  Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu 

Gryfi ńskiego (druk nr 3/XXXIX);   

- brak pytań. 

 

VIII.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Rady Rafał Mucha złożył, w okresie międzysesyjnym interpelację nr 68/14  

dot. drogi w m. Wirów: 

- prośba o zamontowanie lustra na zakręcie na drodze wyjazdowej z Wirowa w kierunku 

Wełtynia w celu uniknięcia kolizji drogowych, 

- prośba o zamontowanie dwóch spowalniaczy przy placu zabaw, z którego korzystają dzieci 

nie tylko mieszkańców, ale i przejezdnych, ponieważ kierowcy często rozwijają tam duże 

prędkości; 

- w samej miejscowości Wirów jest problem z odwodnieniem na drodze, występują duże 

kałuże, co sprawia problem pieszym zwłaszcza dzieciom, które docierają do miejsca 

przyjazdu autobusu szkolnego. 

Znak pisma: BRZ.0003.68.2014.DK 

 

Rady Rafał Mucha zapytał, czy otrzyma odpowiedź na złożone zapytania i wnioski w dniu 

22 września br. na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wnioski zostały złożone trzy dni 

temu. W dniu dzisiejszym pismo w zakresie dróg, zostało skierowane do Wydziału 

Zarządzania Drogami, z dyspozycją aby to, co możliwe jest do wykonania zostało zrobione 

od ręki. Również na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd zajmował się sprawą nieprzejezdnej 

drogi i wydał odpowiednie dyspozycje dla Wydziału Zarządzania Drogami. 

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2014 r. (druk  

nr 4/XXXIX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i umożliwiła dyskusję. Następnie odczytała wniosek  

nr BRZ.0012.4.48.2014 Komisji Spraw Społecznych o podanie z imienia i nazwiska 

radnych składających wnioski ujęte w sprawozdaniach z prac pozostałych komisji stałych 

Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Radny Sławomir Terebecki poprosił o uzasadnienie wniosku. 

 

Wiceprzewodnicząca Alicja Kordylasińska powiedziała, że cel jaki przyświecał komisji 

przy składaniu wniosku był taki, że przy doniesieniach prasowych dotyczących oceny 

aktywności radnych, część radnych czuła się pominięta przez media. Stąd wniosek,  

żeby imiennie wskazać kto z radnych składał wniosek, oczywiście jeżeli nie dotyczy wniosku 

złożonego wspólnie przez komisję. 

 

Rady Rafał Mucha powiedział, że jako przewodniczący komisji, lecz bez konsultacji  

z pozostałymi członkami komisji, uważa że wszystkie wnioski składane były wspólnie i tak 

podchodziłby do sprawy. 

 

Rada Ewa Dudar powiedziała, że należy do dość aktywnych radnych i afiszowanie się 

nazwiskami akurat w tym momencie nie jest potrzebne. Protokoły z posiedzeń są do wglądu  

i wszystko można sobie sprawdzić. Wnioski, które składała były najpierw analizowane  

na komisji. Radna uważa, że są to decyzje wspólne. Jednocześnie występuje z apelem  

do portali internetowych odnośnie udzielania wiarygodnych informacji i odsyła  

do dokumentów źródłowych a mianowicie do protokołów z sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
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Szkalowanie i przedstawianie informacji na temat tego o czym rozmawia się podczas sesji 

Rady, w sposób niezgodny z tym, co jest w zapisie jest niestety naruszeniem dóbr osobistych. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz zarządziła głosowanie,  

w wyniku którego wniosek nr BRZ.0012.4.48.2014 Komisji Spraw Społecznych został 

odrzucony większością głosów (0 za,17 przeciw, 3 wstrz. się). 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 20 radnych 

zarządziła głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIX/275/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady 

Powiatu w Gryfinie za 2014 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej (druk nr 5/XXXIX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska komisji (zał.  

nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXIX/276/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji 

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie. 

 

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami realizowanymi w 2014 r. (druk nr 6/XXXIX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska komisji (zał.  

nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 
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przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXIX/277/2014 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r. 

została podjęta jednogłośnie. 

 

XII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki bud żetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 

rok (druk nr 7/XXXIX);  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska komisji (zał.  

nr 5), umożliwiła dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr XXXIX/278/2014 w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej  

do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIII.  Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz odczytała pismo Dyrektora 

Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody 

Zachodniopomorskiego znak: NK-3.414.73.2014.AB z dnia 1 września 2014 r. dotyczące 

złożenia oświadczeń majątkowych przez Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego  

i Przewodniczącą Rady Powiatu w Gryfinie Gabrielę Kotowicz (zał. nr 6). Przewodnicząca 

powiedział, że w punkcie dotyczącym dochodu osiągniętego z tytułu zatrudnienia wpisała 

łącznie dochody swoje i męża, zatem nie zgadzały się z PIT-37 dochodów przewodniczącej,  

a tym samym znalazła się na trzecim miejscu w powiecie osiągając wysokie dochody  

z tytułu pracy w zawodzie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do oświadczenia majątkowego 

załącza się pit, który wypełniony był wspólnie z małżonką. W związku z tym każdy  

z kontrolujących wie o tym, co stanowi część wspólną.  
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XIV.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na pozostałe wnioski  

i interpelację złożone przez radnego R. Muchę odpowiedzi zostaną przygotowane w formie  

pisemnej.   

 

XV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że kadencja Rady Powiatu zmierza  

ku końcowi i chciał przekazać informację na temat z jakimi wnioskami Zarząd będzie zwracał 

się do Przewodniczącej Rady w tym okresie, w celu zwołania sesji lub komisji. Sesja 

planowana jest na 16 października br. Również przed 11 Listopada odbędzie się uroczysta 

sesja w dniu 6 listopada, dotycząca gali i rozstrzygnięcia konkursu na „Nagrodę Starosty 

Gryfińskiego za promocję powiatu". Jeżeli zaistnieje potrzeba prawdopodobnie zostanie 

zwołana jeszcze jedna sesja. Jeszcze nie ma sprecyzowanego terminu, ponieważ spotkanie  

z udziałowcem w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. zostało przeniesione  

na kolejny tydzień, gdzie Dom Lekarski S.A. przedstawi Zarządowi sprawy dotyczące 

projektu rozbudowy, budowy szpitala powiatowego, już po wyjeździe do firmy  

w Norymberdze. W związku z tym planowane jest zorganizowanie wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Powiatu, w uzgodnieniu z przewodniczącymi komisji, żeby pokazać  

na jakim etapie i zakresie spółka jest przygotowana do tego przedsięwzięcia. Na tym 

spotkaniu Zarząd będzie chciał jeszcze zaprezentować sprawę przystąpienia powiatu  

do „Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego iSYNERGIA” i obj ęcia patronatem 

przedmiotowej inicjatywy przez Starostę Gryfińskiego. 

 

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 październik-listopad stanowi załącznik nr 7.   

  

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz poinformowała radnych, że pisma skierowane  

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

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

1. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego  

za I półrocze 2014 r. - zał. nr 8. 

2. Pismo Burmistrza Gminy Chojna znak: BGK-7230.23.2014.dp z dnia 02.09.2014 r. 

dot. deklaracji dofinansowania przebudowy ul. Jagiellońskiej w Chojnie w 2015 r. - 

zał. nr 9. 

3. Odpowiedź  naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KP w Chojnie znak: 

WP-4719/14 z dnia 11.09.2014 r. na interpelację nr 63/14 radnej Alicji 

Kordylasińskiej dot. samowolnego ustawienia znaku zakazu B-2 „zakazu wjazdu”  

na ulicy Kościuszki w Cedyni (wszyscy radni otrzymali). - zał. nr 10.                                                                                                                        

4. Odpowiedź naczelnika Wydziału Ochrony, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

na interpelację nr 64/14 radnej Alicji Kordylasińskiej dot. opracowania zestawienia 

przedstawiającego wykonane i planowane zadania mające na celu obniżenie  

i stabilizację wód jeziora Orzechów (wszyscy radni otrzymali). - zał. nr 11. 

5. Odpowiedź naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami na interpelację nr 65/14 

radnej Alicji Kordylasińskiej w sprawie nieskutecznego odbioru wód deszczowych 

przez urządzenia kanalizacji w pobliżu posesji przy ul. B. Chrobrego w Cedyni 

(wszyscy radni otrzymali). - zał. nr 12. 

6. Odpowiedź Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie  

na interpelację nr 66/14 radnej Alicji Kordylasińskiej w sprawie przeprowadzenia 

czynności kontrolno–rozpoznawczych hydrantów na terenie wsi położonych  

w gminie Cedynia (wszyscy radni otrzymali). - zał. nr 13. 

 

XVI.  Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 15.15 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


