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PROTOKÓŁ NR 36/17 

POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:10  i trwało do godz. 13:40 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  

4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 

poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem 

posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 

Ad. 2  
Porządek obrad 36. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2.  

 

Ad. 3 

Protokół nr 35/17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 25 października 2017 r. 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 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); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, 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. Komisja zajmuje się sprawami z zakresu bezpieczeństwa na terenie Powiatu,  

ma prawo opiniować budżet i realizować programy dotyczące szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa. Kadencja komisji trwa trzy lata. Dotychczasowymi delegatami z ramienia 

Rady Powiatu był Pan Piotr Bugajski i Pan Arkadiusz Łysik. Kadencja w tym roku wygasła, 

w przyszłym roku wygasa kadencja Rady Powiatu, więc de facto komisję powołuje się na rok 

czasu. W momencie kiedy Zarząd Powiatu przedkładał projekt nie miał wytypowanych 

kandydatów. W momencie kiedy na Komisji Rewizyjnej pojawiła się propozycja przedłużenia 

kadencji dotychczasowym delegatom, to wystąpiła dyskusja. Przy wcześniejszych wyborach 

zamysł był taki, aby podzielić radnych na tych z południa i północy powiatu. Na dzień 

dzisiejszy Pan Arkadiusz Łysik dużą część swojego czasu spędza w Gminie Cedynia, z którą 

jest zawodowo związany. W związku z powyższym pojawiła się na Komisji Rewizyjnej 

kandydatura Pana Romana Rataja i Andrzeja Szelążka. W momencie zgłaszania kandydatury 
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Pana Andrzeja Szelążka nie potwierdził, ani nie zaprzeczył w związku z tym zgłaszający 

przyjął, że jest to kandydatura zgłoszona. Następnie Starosta dodał, że na Komisji Ochrony 

Cywilnej (…) została zgłoszona kandydatura Pana Zdzisława Malika, który wiedząc już,  

że są dwie kandydatury, to zrezygnował. Starosta chciał uzyskać wczoraj potwierdzenie od 

Pana Andrzeja Szelążka, który nie wyraził zgody  ze względu na pełniące obowiązki i bardzo 

by się cieszył, aby kandydatem został Pan Zdzisław Malik. Pan Radny Zdzisław Malik 

ostatecznie wyraził zgodę na kandydaturę, więc na chwilę obecną jest kandydatura Pana 

Romana Rataja i Zdzisława Malika.  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

(z kandydatami: Pan Roman Rataj i Pan Zdzisław Malik) 

 

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

finansowej gminie Gryfino (druk nr 6/XXXIV); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

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

finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 7/XXXIV); 

 

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); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski 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 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. 

 

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); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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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. 

 

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); 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5  Rozpatrzenie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: P-1.4110.871.2017. 

AA z dnia 31 października 2017 r.  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Radny Paweł Sławiński. 

 

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 3  

do protokołu. 

 

Radny Paweł Sławiński powiedział, że w związku z pismem Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2017 r. udzielał pisemnych wyjaśnień i ma 

nadzieję, że radni zapoznali się z nimi. W kwestii wykorzystywania mienia powiatu radny 

poinformował, że od 4 lat nie prowadzi działalności gospodarczej, firma której jest 

pełnomocnikiem również nie prowadzi działalności na mieniu powiatu. Firma wynajmuje 

obiekty od prywatnych osób. Radny jest pełnomocnikiem notarialnym od lutego 2017 r.  

W tym roku jedno zlecenie było od Powiatu i dotyczyło publikacji życzeń świątecznych, 

zlecenie obsługiwali pracownicy. Dodał, że w momencie kiedy otrzymał pismo od 

Przewodniczącego Rady z prośbą o złożenie wyjaśnień to był przekonany, że firma nie 

wystawiała żadnej faktury dla Powiatu, bo on się tym nie zajmuje. W księgowości 

zauważono, że taka faktura była i dotyczyła publikacji życzeń wielkanocnych na portalu 

chojna24.pl. Zamówienie przyjęli pracownicy. Błąd radnego i jego małżonki, jako 

właścicielki firmy, polegał na tym, że zbyt późno poinformowali pracowników o tym, aby 

takich zleceń nie przyjmować. W tym roku firma odmawiała już Powiatowi realizacji zleceń. 

Wracając do tego konkretnego zlecenia to takie życzenia świąteczne były publikowane  

we wszystkich mediach lokalnych, jak również wówczas kiedy nie był radnym. W razie pytań 

udzieli na nie odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że według opinii prawnej, 

którą radni otrzymali, zapłata przez Powiat za usługę dot. zamieszczenia życzeń świątecznych 

na portalu chojna.24.pl nie jest prowadzeniem działalnością na mieniu powiatu i sam ku temu 

się skłania. Odpowiadając na pismo Wojewody będzie opierał się na wszystkie dokumenty,  

o które poprosił on i Pan Starosta tj. wyjaśnienie Radnego Pawła Sławińskiego, opinia 
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prawna, wykaz wszystkich faktur, bo na emitowanie życzeń świątecznych zlecenia 

otrzymywały również inne media Powiatu Gryfińskiego. 

 

Radny Paweł Sławiński powiedział, że pełnomocnikiem jest od lutego 2017 r., 

pełnomocnictwo notarialnie obejmuje co prawda wszystko, ale generalnie pełnomocnictwo 

było potrzebne do załatwiania przez niego spraw urzędowych. Nie zajmuje się kwestią 

zamówień, jeżeli chodzi o portal internetowy i właściwie ta jego działalność w firmie jest 

ograniczona, głównie zajmują się tym pracownicy.  

 

Przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy któryś z radnych ma pytania. 

 

- brak; 

 

Pytanie przewodniczącego komisji Arkadiusza Augustyniaka 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 - 5 osób, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

Po rozpatrzeniu faktycznym i prawnym oraz wysłuchaniu wyjaśnień komisja 

jednogłośnie 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. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Radny Paweł Sławiński. 

 

Ad. 6  Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

Wniosek nr BRZ.0012.4.36.2017.MR radnej Anny Ciszkiewicz 

- o wystąpienie do Burmistrza Gminy Gryfino w sprawie braku publicznych toalet na terenie 

Gryfina i sposobu rozwiązania tego problemu. W związku z powyższym radna poprosiła   

także o opinię Sanepidu jaki ma wpływ na środowisko naturalne załatwianie potrzeb 

fizjologicznych w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych. 

 

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13:40. 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Magdalena Romankiewicz 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 


