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 PROTOKÓŁ NR 35/17 

POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  

z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:10 i trwało do 15:35 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności- 

zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Janina Niwa,  naczelnicy 

wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  

i obrady poprowadził przewodniczący Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była 

informacja dot. monitorowania, nadzorowanie i opiniowanie problemów związanych  

z zagadnieniami oświatowymi w Powiecie Gryfińskim w tym funkcjonowania oświaty 

specjalnej oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Porządek obrad 35. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3  

Protokół nr 34/17 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej z dnia 23 października 2017 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Monitorowanie, nadzorowanie i opiniowanie problemów związanych  

z zagadnieniami oświatowymi w Powiecie Gryfińskim w tym funkcjonowania 

oświaty specjalnej. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 

przedstawiła informację dot. monitorowania, nadzorowania i opiniowania problemów 

związanych z zagadnieniami oświatowymi w Powiecie Gryfińskim w tym funkcjonowania 

oświaty specjalnej, stanowiącą zał. nr 3 do protokołu.  

 

Ad.5  Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk 

nr 4/XXXIV); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że program współpracy był przedmiotem konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi, w których nikt nie wziął udziału, nie zostały wniesione żadne uwagi. Na rok 

2018 przyjęto priorytetowe do wykonania zadania w obszarze kultury fizycznej, kultury  

i sztuki oraz turystyki i krajoznawstwa, które będą realizowane przez Wydział Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w ramach otwartego konkursu ofert. Wydział Organizacji  

i Informacji będzie realizował zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej dla 

społeczności na terenie powiatu. Następnie Wydział Zarządzania Kryzysowego zaplanował 

zadanie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy 
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Rodzinie będzie realizowało trzy główne zadania tj. pomoc społeczna, wspieranie rodziny  

i systemu pieczy zastępczej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Na te zadania, 

które ustalono w rozdziale VI programu szacuje się kwotę 10 311 000,00 zł z czego PCPR 

będzie realizować znaczną większość, które to środki przeznaczone zostaną na 

dofinansowanie działalności domów pomocy społecznych z terenu powiatu, Warsztatów 

Terapii Zajęciowych oraz na dofinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury 

niepełnosprawnych. Pozostała kwota 212 000,00 zł przeznaczona jest na zadania realizowane 

przez wydziały Starostwa i z tego na nieodpłatną pomoc prawną przeznacza się 120 000,00 zł. 

Na zadania z zakresu kultury fizycznej 45 000,00 zł, na zadania z zakresu kultury i sztuki 

20 000, 00 zł, zadania z zakresu turystyki – 15 000,00 zł oraz ratownictwo i ochrona ludności 

– 12 000,00 zł. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

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

do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 5/XXXIV); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

– Waldemar Derkacz. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz odpowiedział,  

że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zbiera się na wniosek przewodniczącego, którym  

z urzędu jest starosta. W skład komisji wchodzi dwóch radnych oddelegowanych przez radę 

powiatu, trzy osoby powołane przez starostę, dwóch przedstawicieli delegowanych przez 

komendanta powiatowego Policji. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany 

przez właściwego prokuratora okręgowego.  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

Przewodniczący komisji Paweł Sławiński powiedział, że na poprzedniej komisji padła 

kandydatura Pana Romana Rataja i Pana Andrzeja Szelążka. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że komisja mogłaby wytypować swojego 

kandydata, choć wie, że to Pan Starosta decyduje. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie jest tak, jak radny powiedział. 

Wszystkie komisje otrzymały projekt uchwały z wykropkowanymi miejscami bez wskazania 

żadnych osób. Na Komisji Rewizyjnej odbyła się dyskusja. Kadencja przedmiotowej komisji 

trwa trzy lata i nie pokrywa się z kadencją Rady Powiatu  w związku z czym padła propozycja 

komisji, aby pozostali dotychczasowi radni oddelegowani do pracy w tej komisji, tj. radny 

Arkadiusz Łysik i radny Piotr Bugajski. Starosta dodał, że biorąc udział w dyskusji pokazał 

dlaczego poprzednim razem zaproponowano te dwie osoby. W tym momencie biorąc po 

uwagę  podział terytorialny powiatu jego myśli powędrowały do radnego Romana Rataja z 

uwagi na to, że radny Arkadiusz Łysik na chwilę obecną bardziej jest związany z terenem 

Cedyni, na którym ze względów zawodowych spędza więcej czasu. Zdaniem Starosty ogląd 

sytuacji na to co dzieje się w południowej części powiatu, w Starym Czarnowie jest trochę 
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inny niż był poprzednio. Natomiast jeżeli chodzi o radnego Andrzeja Szelążka to jego 

kandydaturę zgłosił zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusz Ruchniak.  

Nie przez jego osobę tylko przez komisję zostały zgłoszone dwie osoby.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy radny Zdzisław Malik wyraża zgodę  

na kandydaturę. 

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że wówczas zostałaby zburzona teza dotycząca 

kandydata z południa i północy powiatu, ponieważ on mieszka w środku powiatu.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, ze jest to decyzja komisji, czy powoła 

swoich kandydatów czy powoła się na propozycje poprzedniej komisji.  

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że nie wyraża zgody na kandydaturę. 

 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt. 

(z kandydatami: Pan Roman Rataj i Pan Andrzej Szelążek) 

 

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

finansowej gminie Gryfino (druk nr 6/XXXIV); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  

że w dniu 27 października 2017 r. na terenie Gminy Gryfino miał miejsce pożar mieszkania.  

W wyniku pożaru spaliło się pomieszczenie gospodarcze, w którym znajdował się piec CO 

oraz opał. Pozostałe pomieszczenia (trzy pokoje, kuchnia i łazienka) w wyniku zadymienia 

zostały okopcone i wymagają remontu. Udzielona pomoc pozwoli zaspokoić najpilniejsze 

potrzeby rodziny oraz częściowo pokryć straty powstałe w wyniku pożaru. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 7/XXXIV); 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  

że w nocy z 11 na 12 listopada 2017 r. na terenie Gminy Mieszkowice wybuchł pożar  

w domu stanowiącym wspólnotę mieszkaniową. W wyniku pożaru spaleniu uległ cały dach 

oraz częściowo mieszkanie  znajdujące się na piętrze. Podczas prowadzenia akcji ratowniczej 

zalane zostały oba mieszkania, w wyniku czego zniszczeniu uległo wyposażenie oraz rzeczy 

osobiste mieszkańców. Po akcji ratowniczej budynek został przykryty plandekami. Udzielona 

pomoc pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby rodzin oraz częściowo pokryć straty 

powstałe w wyniku pożaru. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 

2018 (druk nr 8/XXXIV); 

 



4  

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział,  

że jak co roku Rada Powiatu musi ustalić stawki za usunięcie oraz przechowywanie statków, 

który jest szeroko rozumiany począwszy od roweru wodnego.  Sytaucja ta dotyczy tylko 

statków używanych do celów sportowych i rekreacyjnych. W celu zapewnienia sprawnej 

realizacji zadań należy przyjąć stawki określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  w 2018 r. Naczelnik dodał,  

że proponuje przyjęć maksymalne stawki, ponieważ gdyby cokolwiek się stało, to nie pokryje 

to kosztów związanych z czynnościami, które trzeba byłoby wykonać. Od 2012 r. od kiedy 

ustawa obowiązuje na terenie powiatu nie było sytuacji, że Policja zatrzymała kogokolwiek  

i trzeba byłoby przechowywać sprzęt. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 

Waldemar Derkacz. 

 

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 9/XXXIV); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska. 

 

p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. W związku z niewykorzystaniem 

środków finansowych istnieje potrzeba przeniesienia tych środków na zadanie z zakresu 

dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  

O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych na bieżąco ubiega się duża ilość osób niepełnosprawnych. Środki pozostałe  

na tym zadaniu są niewystarczające w stosunku do ilości składanych wniosków. Przeniesione 

z zadań środki w łącznej kwocie 14 076,00 zł umożliwią przyznawanie bieżących 

dofinansowań. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną 

Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła p.o. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 10/XXXIV); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła zmiany budżetu powiatu na 2017 r. po stronie 

dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem i załącznikami do niniejszego projektu 

uchwały. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017–2039 (druk nr 11/XXXIV); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej dotyczą zmian wynikających ze zmian naniesionych w projekcie 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. jak również urealnienia wielkości 

liczbowych wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały, czyli łącznych 

nakładów na przedsięwzięcia oraz rozkładu limitów nakładów w poszczególnych latach oraz 

limitu zobowiązania. Projekt uchwały ujmuje trzy nowe zadania tj.  „Dostosowanie istniejącej 

infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy” (pozycja 

1.1.2.10) – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, którego celem jest 

rozwój infrastruktury w zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Drugim nowym zadaniem jest 

„Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie” (pozycja 1.3.2.9), gdzie łączne nakłady 

na to zadanie stanowiące dofinasowanie Powiatu Gryfińskiego dla Gminy Gryfino wynoszą 

500 tys. zł. Określono limit wydatków dla roku 2018 w kwocie 250 tys. zł oraz dla roku 2019 

w kwocie 250 tys. zł. Ostatnie nowe zadanie to „Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca  

w m. Rurka” (pozycja 1.3.2.10), wartość przedstawiona w prognozie finansowej wynosi 

ponad 700 tys. zł  i ustalono limit wydatków w 2018 r. w wysokości 350 tys. zł, identycznie  

w roku kolejnym. Do projektu uchwały zostały dołączone zmiany wielkości liczbowych.  

W załączniku nr 1 zostały przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu,  

jak również przychodów i rozchodów do 2039 r. Natomiast załącznik nr 3 w wielkościach 

liczbowych zmienionych uwzględnia określone zmiany przedstawione w uzasadnieniu.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do zadania pn. „Przebudowa przepustu 

na rzece Rurzyca w m. Rurka” powiedział, że w tym roku planowano inwestycję, były 

przesuwane środki. Jednak okazało się, że kwota, która dotyczyła tego roku i wynikała  

z przetargu przekraczała możliwości finansowe przy wcześniejszych zobowiązaniach  

na inwestycje drogowe. Zbyt późno rozpoczęto procedury i zapewne nie zdążyliby. Kwota, 

która pojawia się w dokumencie jest szacowana na podstawie przeprowadzonego przetargu  

w rozbiciu na dwa lata.  Prace są dosyć skompilowane dlatego będą chcieli je zakończyć  

w 2018 r., natomiast zobowiązanie pozostałej części, o której Pani Skarbnik mówiła, byłaby 

płatnością 2019 r. Planują aby zakres rzeczowy, odbiór odbył się w grudniu tak aby  

z płatnością ostatniej faktury wejść w pierwszy kwartał 2019 r. Starosta odnosząc się 

następnie do zadania pn. „Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie” poinformował, 

że w porozumieniu chcieliby określić zasady korzystania z tej hali przez ich szkoły  bądź przy 

zbyciu zwrotu tej kwoty, chociaż nigdy to raczej nie nastąpi, ale trzeba się zabezpieczać.  

Na chwilę obecną Gmina Gryfino jeszcze nie określiła z konkretnej daty momentu 

rozpoczęcia. Wiadomo jest, że rozpoczęcie ma się odbyć w 2018 r. a zakończyć w 2019 r. Nie 

chcą zamrażać na to zadanie wszystkich środków, a wiadomo że kwota 500 tys. zł przy 

szacowanym zadaniu w kwocie 10 mln zł jest kroplą w morzu, jednak przy zadaniach 

drogowych jest to jednak dużo.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad.6  Rozpatrzenie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: P-1.4110.871.2017. 

AA z dnia 31 października 2017 r.  

 

Na czas rozpatrzenia pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: P-1.4110.871.2017.AA 

z dnia 31 października 2017 r. członkowie komisji jednogłośnie powołali na zastępcę 

przewodniczącego komisji Jana Gładkowa, ponieważ sprawa dotyczyła interesu prawnego 

przewodniczącego Pawła Sławińskiego.  

 

Radni otrzymali pełną dokumentację zgromadzoną w toku postępowania wyjaśniającego  

dot. radnego Pawła Sławińskiego w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego  

znak: P-1.4110.871.2017.AA z dnia 31 października 2017 r., stanowiącą załącznik nr 4  

do protokołu. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o intencję Przewodniczącego Rady, ponieważ z pisma 

Wojewody Zachodniopomorskiego wynika, że prosi o wyjaśnienia, które to zostały 

zgromadzone przez urząd. Rozumie, iż Przewodniczący Rady przygotuje odpowiedź do 

Wojewody informując go o zebranych dokumentach. Jednocześnie zapytał, jaka ma być ich 

rola, czego oczekuje Przewodniczący Rady. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że przedmiotowe pismo Wojewody 

Zachodniopomorskiego jest skierowane do Rady Powiatu, a nie do Przewodniczącego Rady. 

W związku z czym Przewodniczący Rady nie może wziąć na siebie, rozpatrzenia 

zgromadzonych materiałów. Jest tylko i wyłącznie realizatorem tego, co postanowi Rada. 

Przedstawiony Radnym materiał został przygotowany wspólnie z nim. Dodał, że podobna 

procedura była w momencie kiedy Rada Powiatu na początku kadencji zajmowała się sprawą 

Radnego Arkadiusza Łysika w sprawie łączenia mandatu radnego z funkcją ławnika 

sądowego. Wówczas Rada Powiatu zapoznała się ze zgromadzonymi materiałami, 

wyjaśnieniami Radnego i następnie po tym procedowaniu na komisjach Wojewodzie zostały 

przekazane informacje w sprawie. Radni na komisjach większością głosów doszli  

do wniosku, że nie ma podstaw do  wygaszenia mandatu Radnego Arkadiusza Łysika, które 

to zdanie również podzielił Wojewoda. W tamtym okresie Radni mogli także dojść  

do wniosku, że doszło do złamania przepisów i na sesji Rada podjęłaby decyzję w formie 

uchwały. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że Wojewoda Zachodniopomorski nie chce aby 

zastanawiać się na d tematem wygaśnięcia, on prosi o zgromadzoną dokumentacje w tej 

spawie i z tego co wie, to w porządku obrad sesji nie ma takiego punktu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ani on ani Przewodniczący Rady  

nie może przesądzić jakie będzie zdanie większości Radnych w przedmiotowej sprawie. 

Wiedząc jak postępuje Wojewoda odczytuje to pismo odmiennie od radnego. Wojewoda 

wskazuje Radę do zapoznania się i zgromadzenia dokumentów i nie chodzi o samo ich 

przesłanie tylko o zgromadzenie materiałów i zgodnie z przepisami zajęcia bądź  

nie stanowiska. Również Wojewoda, tak jak w każdej sprawie, może całkowicie odmiennie 

ocenić daną sytuację.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zacytował fragment pisma Wojewody Zachodniopomorskiego 

„… zwracam się z uprzejmą prośbą o zbadanie ww. okoliczności i poinformowanie organu 

nadzoru o zajętym stanowisku oraz przesłanie zebranych w toku postępowania 

wyjaśniającego dokumentów w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.”. Następnie powiedział, 

że nie chodzi o stanowisko tylko o przesłanie dokumentów. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Pan Radny sam przeczytał,  

że „…i poinformowanie organu nadzoru o zajętym stanowisku…”. 

 

Radny Zdzisław Malik zapytał, czy wiadomo kto złożył do Wojewody taki donos. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie wiadomo. 

 

Radny Paweł Sławiński powiedział, że działalności gospodarczej nie prowadzi od 4 lat, czyli 

znacznie wcześniej niż uzyskał mandat radnego. Działalność gospodarczą prowadzi 

małżonka, a dokładnie od lutego tego roku został pełnomocnikiem. Poinformował, że sprawa 

którą również opisuje w wyjaśnieniach dotyczyła publikacji życzeń świątecznych.  

W momencie kiedy został poproszony przez Przewodniczącego Rady o złożenie wyjaśnień  

w związku z wpłynięciem pisma od Wojewody Zachodniopomorskiego, był w zupełności 

przekonany, że takiego zlecenia od Powiatu nie było. Dodał, że firma  prowadzi również 

portal internetowy chojna24.pl, jest to jedna z odnóg działalności i podczas przeszukiwaniu 

dokumentów księgowych okazało się, że pracownicy przyjęli zlecenie na opublikowanie 

życzeń świątecznych. Powiat Gryfiński publikuje życzenia świąteczne we wszystkich 

mediach pewnie dlatego to zlecenie dotarło do portalu chojna24.pl. Pracownicy je odebrali, 

opublikowali i została wystawiona przez żonę faktura. Tyle, jeżeli chodzi o kwestię tego 

konkretnego zamówienia. Ich błąd polegał na tym, że nie poinformowali pracowników  

o tym, że nie przyjmują zleceń od Powiatu. W tym roku wpłynęło jedno zapytanie  

od Powiatu, które zostało odrzucone, ponieważ został pełnomocnikiem. Odnosząc się  

do pytania Radnego Zdzisława Malika poinformował, że może domniemywać, ale w okresie 

kiedy uzyskał mandat radnego był wielokrotnie atakowany w różny sposób. Został wciągnięty 

w strajk strażaków z Morynia, w którym miał brać udział, jednak w tym czasie przebywał  

w Warszawie i o żadnym strajku nie wiedział. Jednak na jednym z gryfińskich portali został 

opisany w taki sposób i po jego interwencji pan redaktor wspomnianego portalu nawet  

nie zobowiązał się do tego, żeby sprostować tę sprawę. Dodał, że jego winą był również fakt,  

że przychodnia powiatowa w Chojnie otrzymała wypowiedzenie użytkowania obiektu. Kilka 

spraw było i podejrzewa, że wynika to z walki konkurencyjnej i być może po raz kolejny 

próbuje się uderzyć w jego osobę. Osobiście nie ma nic do ukrycia. Jeżeli chodzi o mienie 

powiatu, to nigdy nie korzystali z żadnych obiektów, żadnych lokali. Firma małżonki 

prowadzona jest na mieniu prywatnym, lokal jest wynajmowany.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że żeby doszło do naruszenia przez 

radnego Pawła Sławińskiego zakazu ustanowionego w art. 25 b ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym musiałoby dojść łącznie do zbiegu dwóch okoliczności, czyli prowadzenia 

działalności na mieniu powiatu oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego lub 

bycia w tym momencie pełnomocnikiem. Przyjęcie zlecenia nie jest prowadzeniem 

działalności na mieniu powiatu. Natomiast faktem jest i niektórzy bardzo szeroko stosują 

interpretację i uważają, że każdy przejaw łączności z powiatem jest naruszeniem.  

Na tę okoliczność Radni otrzymali również wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego, 

który jasno mówi, że co do prowadzenia działalności należy stosować przepis ustawy nie 

rozszerzająco tylko konkretnie zawężająco.   

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do pisma Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki z dnia 7 listopada 2017 r., powiedział, że Pani Naczelnik informuję,  

że w okresie do dnia 16 listopada 2014 r. do dnia 7 listopada 2017 r. Wydział jeden raz 

korzystał z  usług M&M Marketing Multimedia Katarzyna Sławińska. Zamówienie dotyczyło 

usługi on-line uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 9 listopada 2016 r. w kwocie 
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500 zł brutto. W związku z powyższym zapytał, czy radny Paweł Sławiński prowadził  

tę transmisję. 

 

Radny Paweł Sławiński odpowiedział, że trzech pracowników transmitowało uroczystą sesję 

Rady Powiatu w Gryfinie w listopadzie 2016 r. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zostały Radnym wykazane wszystkie 

zlecenia, które były realizowane również przez inne firmy dla urzędu. Dodał, że w momencie 

kiedy uzyskał informację o tym, że radny Paweł Sławiński występuje w roli pełnomocnika,  

to na pewno będzie postępował dwa razy ostrożniej, ale nie ze względu na to,  

że dochodziłoby do łamania przepisów, bo w jego opinii nie, natomiast ze względu na te inne, 

może ważniejsze relacje.  

 

Pytanie zastępcy przewodniczącego Jana Gładkowa do członków komisji po omówieniu 

pkt dot. radnego Pawła Sławińskiego: Kto z Państwa Radnych, po rozpatrzeniu faktycznym  

i prawnym oraz wysłuchaniu wyjaśnień uważa, że nie ma przesłanek do stwierdzenia 

naruszenia przez radnego Pawła Sławińskiego zakazu ustanowionego w art. 25 b ust. 1 

ustawy o samorządzie powiatowym?  

Za - 2 osoby, 

Przeciw - 1 osoba, 

Wstrzymało się - 1 osoba. 

Przewodniczący komisji Paweł Sławiński nie uczestniczył w głosowaniu. 

 

Po rozpatrzeniu faktycznym i prawnym oraz wysłuchaniu wyjaśnień komisja 

większością głosów uznała, że nie ma przesłanek do stwierdzenia naruszenia przez 

radnego Pawła Sławińskiego zakazu ustanowionego w art. 25 b ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym, nie doszło do wystąpienia łącznie dwóch przesłanek 

prowadzenia działalności na mieniu powiatu i bycia pełnomocnikiem. 

 

Od tego momentu prowadzenie obrad objął przewodniczący komisji Paweł Sławiński. 

 

Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował radnemu Zdzisławowi Malikowi  

za zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej w Baniach w sprawie drogi powiatowej nr 121. 

 

Na tym zakończono  posiedzenie o godz. 15:35. 

  

Protokół sporządziła:  
 
Magdalena Romankiewicz 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 


