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     PROTOKÓŁ nr II/14 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 18 grudnia 2014 r. 

 

II sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 18 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 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:   

   

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski powitał Starostę Gryfińskiego 

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

zebranych gości, a wśród nich Pawła Muchę radnego Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego, przedstawicieli inspektoratów i służb powiatowych instytucji, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego.  

Na protokolantów powołał Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. Następnie 

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

zał. nr 3). 

 

Protokół nr I/14 z dnia 28.11.2014 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Gryfinie w okręgu 

wyborczym Nr 1. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski odczytał postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Szczecinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
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Mieczysława Edwarda Sawaryna, wybranego do Rady Powiatu w Gryfinie z listy nr 12 

KWW Inicjatywa Samorządowa w okręgu wyborczym nr 1 – z uwagi na wybór  

na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, zał. nr 4.  

 

III. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie  o wstąpieniu w skład 

Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski odczytał postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Szczecinie o wstąpieniu w skład Rady Powiatu w Gryfinie w miejsce 

Mieczysława Edwarda Sawaryna, Romana Michalskiego – kandydat z listy Nr 12 KWW 

Inicjatywa Samorządowa, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 

uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 1 i nie utracił prawa 

wybieralności, zał. nr 5. 

 

IV. Złożenie ślubowania przez radnych. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski poprosił p. Tomasza Mirakowskiego, 

p. Rafała Muchę, p. Romana Michalskiego o złożenie ślubowania. 

 

Pan Tomasz Mirakowski „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki 

wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 

wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 

przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Pan Rafał Mucha „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec 

Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Pan Roman Michalski „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki 

wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 

wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 

przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski pogratulował i wręczył mandaty 

radnym, którzy złożyli ślubowanie.  

 

Od tej chwili skład Rady Powiatu wynosił 21 radnych. 

 

Radny Rafał Mucha złożył na ręce Wiceprzewodniczącego Rady informację  

o utworzeniu Klubu Radnych Rady Powiatu Gryfińskiego pod nazwą „Razem”, którego jest 

przewodniczącym (zał. nr 6). 

 

V. Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji: 

- zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 

- powołanie komisji skrutacyjnej, 

- przeprowadzenie głosowania, 

- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór (druk nr 1/II);    

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski poprosił o zgłaszanie kandydatów  

oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić 

zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będzie się zwracał z zapytaniem do zgłoszonej 

osoby, czy wyraża zgodę. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Klubu Inicjatywa Samorządowa zgłosił 

kandydaturę pana Romana Michalskiego na przewodniczącego Rady Powiatu V kadencji.  

Pan Roman Michalski w III kadencji Rady Powiatu był radnym, przewodniczącym Rady 

Powiatu. W III kadencji podejmowane były bardzo istotne sprawy dla powiatu, tzn. naprawa 

finansów powiatu, przekształcenia w oświacie i skierowanie na właściwe tory Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie. Sprawy te pokazują, że pan Roman Michalski jest doświadczonym 

samorządowcem, jak również sprawnie kierował pracami Rady Powiatu. Oprócz tego pan 

Roman Michalski jest Przewodniczącym Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego i również przewodniczącym tychże związków  

w Elektrowni Dolna Odra, z tego tytułu również w IV kadencji będąc działaczem związków 

zawodowych oraz jako mieszkaniec Gryfina czynnie włączał się w działania na rzecz obrony 

Elektrowni Dolna Odra i jej przyszłości. Dlatego w imieniu Klubu rekomenduje osobę pana 

Romana Michalskiego na tę zaszczytną funkcję. 
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Radny Roman Michalski wyraził zgodę. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że ma zaszczyt w imieniu Klubu Radnych Razem zgłosić 

kandydaturę pani Joanny Kostrzewy na przewodniczącego Rady Powiatu V kadencji; lekarz, 

który ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1991 r.; specjalizację  

z pediatrii uzyskała w 2000 r.; pani Joanna Kostrzewa w latach 1991-1999 pracowała  

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie;  

w 2000 r. była kierownikiem Pediatryczno-Internistycznego Niepublicznego ZOZ w Gryfinie; 

od 2002 r. samodzielnie prowadzi praktykę jako właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnego „Chrobry”. Jest znanym i cenionym w regionie społecznikiem. 

 

Radna Joanna Kostrzewa wyraziła zgodę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski nie widząc dalszych zgłoszeń 

stwierdził zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 

Następnie zaproponował przystąpienie do powołania 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler w imieniu Klubu Radnych Inicjatywa Samorządowa 

zgłosił na członków Komisji Skrutacyjnej, radnych Arkadiusza Augustyniaka i Arkadiusza 

Łysika. 

 

Radny Zdzisław Malik w imieniu Klubu Radnych Razem zgłosił na członka Komisji 

Skrutacyjnej radną Annę Ciszkiewicz. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski powiedział, że do Komisji Skrutacyjnej 

zgłoszono 3 radnych. Zapytał, czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na pracę w komisji? 

 

Radny Arkadiusz Augustyniak wyraził zgodę.  

 

Radny Arkadiusz Łysik wyraził zgodę. 

 

Radna Anna Ciszkiewicz wyraziła zgodę. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski zaproponował, aby wszystkie 

zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach komisji. Przypomniał, że głosowanie odbywa 

się poprzez podniesienie mandatu. Zarządził głosowanie, w wyniku którego Rada Powiatu 

jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Gryfinie (21 za; 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), w składzie: 

Anna Ciszkiewicz - przewodnicząca komisji, 

Arkadiusz Augustyniak - członek komisji, 

Arkadiusz Łysik- członek komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił krótką przerwę. 

 

Po przerwie:  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przystąpienie do pracy, wyjaśnienie zasad głosowania i rozdanie kart do głosowania.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Anna Ciszkiewicz wyjaśniła sposób głosowania,  

że przy wyborze przewodniczącego Rady Powiatu głosuje się poprzez postawienie znaku „X” 

przy jednym z kandydatów lub oddanie głosu wstrzymującego się. 

 

Członek Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Augustyniak otworzył urnę do głosowania 

pokazując, że jest pusta, następnie wyczytywał z imienia i nazwiska obecnych na sesji 

radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski po wrzuceniu do urny karty przez 

ostatniego radnego, poprosił Komisję Skrutacyjną o zliczenie głosów i ogłosił 5 minutową 

przerwę. 

 

Po przerwie: 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Anna Ciszkiwicz odczytała protokół Komisji  

z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Gryfinie (zał. nr 7). 
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Zgłoszeni kandydaci na Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie: 

 1. Roman Michalski uzyskał następującą ilość głosów: za - 15 głosów, 

 2. Joanna Kostrzewa uzyskała następującą ilość głosów: za - 6 głosów. 

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu w Gryfinie został wybrany 

radny Roman Michalski. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski odczytał tekst deklaratywnej uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie  

i ogłosił głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosownia uchwała nr II/5/2014 Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie została 

podjęta jednogłośnie (21 - za; 0 - przeciw; 0 - wstrzymujących się).  

 

VI. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego. 
 
 
W tym momencie Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bugajski przekazał prowadzenie sesji 

nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Romanowi Michalskiemu. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski podziękował za powierzone zaufanie i wyraził 

nadzieję na dobrą współpracę, wysokie standardy i komfort wspólnej pracy, z korzyścią  

dla mieszkańców powiatu. 

 

VII. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie.    
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym, Zarząd 

odbył 3 posiedzenia: 4 grudnia, 11 grudnia i 18 grudnia 2014 r. Ze względów technicznych 

Państwo Radni jeszcze nie otrzymali pisemnego sprawozdania. Z pracą Zarządu Powiatu,  

od porządków obrad po protokoły z posiedzeń, można zapoznać się na stronach 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Jest miesiąc grudzień w związku z tym praca 

Zarządu była zdominowana porządkowaniem planów finansowych oraz budżetu powiatu. Są 

przyjęte pewne zasady i procedury polegające na tym, że sprawy dotyczące przeniesienia  

w działach należą do kompetencji Rady Powiatu, co po zaaprobowaniu przez Zarząd zostało 

przeniesione na projekt uchwały budżetowej, która została przez Zarząd przedstawiona  

w dzisiejszym porządku obrad sesji. Następuje m.in. zwiększenie budżetu powiatu  

oraz planów finansowych o kwotę około 400 000 złotych, związane z wprowadzeniem  



 7 

do budżetu powiatu kwoty związanej z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie dwuletniego programu „Zdrowie przez całe życie”. Jest to przykład tylko jednej  

ze zmian. Są również zmiany, które mają swoje odzwierciedlenie w uchwale Zarządu, tam, 

gdzie zgodnie z upoważnieniem Rady zmian w rozdziałach dokonuje Zarząd, w ramach 

kontroli nad jednostkami organizacyjnymi. Dyrektorzy jednostek, aby dokonać zmian  

w rozdziałach, w planach swych jednostek muszą mieć wyrażoną zgodę przez Zarząd.  

I w takim zakresie dotyczącym korygowania planów finansowych zostały poświęcone te trzy 

posiedzenia Zarządu. Oprócz tego Zarząd zajmował się takimi sprawami jak powołanie 

wspólnego zespołu do przygotowania i nadzoru zadania pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku-

Zdroju. Restauracja historycznego obiektu zabytkowego.” Stowarzyszenie prowadzące Dom 

Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju skutecznie uzyskało z rezerwy dofinansowanie  

w ramach programu RPO na restaurację powyższego obiektu. Powiat udzielił wsparcia na to 

zadanie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w uchwale powiatu jeszcze poprzedniej 

kadencji, na wkład własny wymagany do projektu w wysokości 600 000 złotych. Stąd też 

powołanie wspólnego zespołu w celu udzielenia merytorycznego wsparcia działań 

stowarzyszenia przy inwestycji, która ma być zakończona w przyszłym roku. Zarząd wyraził 

zgodę na przedłużenie o 30 dni wykonanie projektu windy w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Było to związane z przyjętym przez Zarząd sposobem 

procedowania nad tym projektem w celu wskazania odpowiedniej lokalizacji. W związku  

ze zdaniem Zarządu co do lokalizacji windy, która powinna umożliwić dostanie się do całego 

budynku, tzn. jeżeli działa winda to zarówno z tejże windy powinno być wejście 

bezpośrednio do sali gimnastycznej, jak również do pozostałej części budynku szkoły. Jedna  

z koncepcji zakładała inne rozwiązanie takie, że osoba korzystająca z windy musiałaby się 

przemieszczać do sali gimnastycznej. To było powodem przesunięcia terminu wykonania 

projektu. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu wykonanie tejże windy założone jest  

na 2015 rok. Również, odzwierciedlone w uchwale budżetowej, co prawda niewielką kwotą,  

jest pozytywne rozpatrzenie przez Zarząd wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. W ramach zlecanych robót w budynku  

na ulicy Szczecińskiej, okazało się że Stowarzyszenie nie posiada odpowiednich środków  

na pokrycie jednej z faktur i zwróciło się do Zarządu o zwiększenie zakresu pomocy. Stąd 

Zarząd zaproponował Radzie zwiększenie w tym zakresie i wprowadzenie tej kwoty  

do budżetu, co było wczoraj omówione na posiedzeniu Radnych Rady Powiatu. Jednym  

z zadań powiatu jest usuwanie samochodów, które policja zabiera z dróg. Po zapoznaniu się  

z opinią rzeczoznawcy, Zarząd zdecydował się na dokonanie kasacji takiego pojazdu.  
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Z kasacji również otrzymuje się środki finansowe, w kolejnym roku z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska. Zarząd również wyraził zgodę na zlecenie dostawy znaków drogowych 

wraz z uchwytami do montażu i słupkami dla potrzeb oznakowania pionowego dróg 

powiatowych za kwotę 7 455,80 zł brutto. Zarząd w miarę możliwości stara się na bieżąco 

wymieniać zużyte lub zniszczone znaki. Jeżeli radni zapoznają się z podejmowanymi 

decyzjami na Biuletynie Informacji Publicznej, a będą jeszcze jakieś pytania to odpowie  

na nie.   

 

VIII. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym w dniu 9 grudnia 2014 r. wpłynęła interpelacja nr 2/14 złożona  

przez Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Bugajskiego dot. korzystania z rampy przez Zakład  

– Szwalnię: 

"W ubiegłym miesiącu zakończono i odebrano pierwszy etap robót drogowych związanych  

z przebudową odcinka drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój - Gogolice. Zakres prac obejmował 

między innymi przebudowę chodników wzdłuż ulicy Ceglanej. Przy ulicy tej zlokalizowany jest 

Zakład - Szwalnia, do którego dostarczone są materiały i odbierany uszyty towar. Obiekt 

posiada własną rampę przeznaczoną do załadunku i rozładunku samochodów. Rampa 

zlokalizowana jest od zaplecza budynku. Pomimo tego kierowca samochodu odbierającego 

towar wjeżdża od strony frontowej na nowo przebudowany chodnik. W związku z powyższym 

proszę o zwrócenie uwagi właścicielowi Zakładu aby korzystał z własnej rampy a nie niszczył 

nawierzchnię chodnika". 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami Arkadiusz Durma zwrócił się na piśmie z tą sprawą do właściciela Zakładu,  

ale również otrzymał polecenie, aby na bieżąco kontrolować teren przy Zakładzie i żeby 

zwrócić szczególną uwagę policji, aby co jakiś czas w ramach swoich uprawnień 

kontrolowała ten teren. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki (druk nr 2/II); 

 



 9 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że na 

wczorajszym spotkaniu Radnych Rady Powiatu projekt został przegłosowany większością 

głosów za pozytywnym rozpatrzeniem i umożliwił dyskusję. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że w wyniku wczorajszej dyskusji a także dzisiejszych 

rozmów na klubie, chciałby poprosić o opinię prawną, która rozstrzygnęłaby dylemat tego, 

kto powinien wskazywać i w jakim trybie przewodniczącego komisji. To, że Rada w uchwale 

powołuje komisję to jedno, a przepis statutu stanowi, że kandydatów na przewodniczącego 

wskazuje komisja. Poprosił w imieniu Klubu o dostarczenie opinii w tym zakresie, żeby mieć 

pewność, że w odpowiedni sposób powoływane są komisje. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli ze strony klubu są jakieś 

wątpliwości to proponuje, aby ogłosić przerwę i zebrać się tak, jak wczoraj radni rozmawiali 

na posiedzeniu radnych, w składach które są wskazane w projektach uchwał, wybrać i zgłosić 

oficjalnie swoich przewodniczących. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że to w całości konsumuje prośbę klubu, bo zmienia tryb  

i wraca się do tego, co było cztery lata temu i nie budziło wątpliwości. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wczoraj 

przysłuchiwał się tejże dyskusji, a cztery lata temu poprzednia Rada powołała komisje stałe 

zgodnie z procedurą, która jest obecnie proponowana. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że nie jest to prawda, gdyż było dokładnie odwrotnie. Były 

powoływane komisje, po czym głosowane były dodatkowe uchwały o powołaniu 

przewodniczących komisji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z tym, żeby stało się 

zadość tym zasadom, które są podnoszone to proponuje, aby najpierw przegłosować składy 

komisji następnie ogłosić przerwę, aby te komisje zgłosiły kandydatów. I tak ostatecznie 

doprowadzi to do tego, że Rada Powiatu będzie wybierała przewodniczących komisji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że projekty 

uchwał muszą zostać zmienione, gdyż są w nich wytypowani przewodniczący komisji  

albo należy zgłosić poprawki, które wyeliminują sugerowanie kwestii przewodniczącego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w imieniu Zarządu składa wniosek  

w sprawie autopoprawki aby z treści uchwał, które otrzymali radni, wykreślić słowo 

„przewodniczący”. 

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że zgłasza wniosek, aby radną p. Joannę Kostrzewę 

przenieść z Komisji Rewizyjnej w miejsce pod numerem 5 do składu Komisji Budżetu  

i Gospodarki, a do Komisji Rewizyjnej dopisać radnego Rafała Muchę. 

 

Radny Marek Brzeziński powiedział, że chciałby zwrócić uwagę, że poprawka nie jest 

wymagana w momencie kiedy mowa jest o Komisji Rewizyjnej. Paragraf 37 Statutu  Powiatu 

Gryfińskiego, mówi, że Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego, Zastępcę oraz pozostałych 

członków Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski podsumował,  

że autopoprawka Zarządu polega na usunięciu z trzech projektów uchwał, z wyjątkiem 

Komisji Rewizyjnej, funkcji „przewodniczących”. Następnie kolejna poprawka zgłoszona 

przez radnego Z. Malika mówi, że radna p. Joanna Kostrzewa nie będzie widniała  

w składzie Komisji Rewizyjnej tylko w Komisji Budżetu i Gospodarki, natomiast radny  

p. Rafał Mucha zostanie wpisany do projektu uchwały w/s ustalenia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Rafał Mucha potwierdził powyższe, po czym dodał, że ma wątpliwość do projektu 

uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej do przepisu: „Rada Powiatu wybiera 

Przewodniczącego, Zastępcę oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3  

do 5”. Czy „w liczbie od 3 do 5” tyczy się całego składu komisji czy pozostałych członków 

komisji? To oznaczałoby, że skład komisji powinien być co najmniej 5 osobowy. Radny 

poprosił o wyjaśnienie tego przez służby prawne Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zwrócił się do radcy 

prawnego o przedstawienie interpretacji wątpliwości zgłoszonych przez radnego R. Muchę 
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dot. ilości członków w Komisji Rewizyjnej oraz poprawę projektów uchwał dot. składów 

komisji. Przewodniczący ogłosił w tym celu 5 minutową przerwę. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zaproponował, aby jeszcze przed ogłoszeniem 

przerwy przegłosować składy osobowe komisji, bez projektu dot. składu Komisji Rewizyjnej 

i wtedy ogłosić przerwę, żeby te komisje mogły wskazać przewodniczących komisji stałych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił zebranych o uwagę. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że popiera wniosek p. Starosty Gryfińskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że w związku  

z powyższym i brakiem głosów sprzeciwu przechodzi do druku nr 2. Wniosek  

dot. zmiany składu osobowego komisji, polegający na dopisaniu pani Joanny Kostrzewy  

oraz wykreśleniu słowa „przewodniczący”. Przewodniczący odczytał projekt uchwały  

wraz z poprawką, zarządził głosowanie nad wnioskiem. W wyniku głosowania wniosek został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski następnie w obecności 21 

radnych zarządził głosowanie nad projektem uchwały uwzględniającym poprawkę:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/6/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej (druk nr 3/II); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wniosek  

dotyczy wykreślenia słowa „przewodniczący”. Następnie  odczytał projekt uchwały  

wraz z poprawką, zarządził głosowanie nad wnioskiem. W wyniku głosowania wniosek został 

przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 21 radnych 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały uwzględniającym poprawkę:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/7/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, została podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że radca prawny 

zaproponował dwie możliwości, wprowadzenie zmiany w porządku obrad zamieniając druki 

4 i 5 albo ogłoszenie przerwy i Rada będzie procedować zgodnie z porządkiem obrad, ale po 

wyjaśnieniu wątpliwości. 

 

Radny Rafał Mucha zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad dotyczącą zamiany punktu 

11 na 12 i 12 na 11. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zarządził głosowanie nad 

wnioskiem dotyczącym zamiany kolejności punktu 11 na 12 i 12 na 11. W wyniku 

głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Spraw Społecznych (druk nr 4/II); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, odczytał 

projekt uchwały wraz z poprawką polegającą na wykreśleniu słowa „przewodniczący”, 

Następnie  odczytał projekt uchwały wraz z poprawką, zarządził głosowanie nad wnioskiem. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 21 radnych 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały uwzględniającym poprawkę:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr II/8/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler zgłosił autopoprawkę do porządku obrad  

polegającą na wprowadzeniu po punkcie XII punktów z projektami uchwał w sprawie 

powołania przewodniczących Komisji Budżetu i Gospodarki, Komisji Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej oraz Komisji Spraw Społecznych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zarządził głosowanie nad 

wnioskiem o wprowadzenie po punkcie XII punktów z projektami uchwał w sprawie 

powołania przewodniczących Komisji Budżetu i Gospodarki (druk nr 5a/II), Komisji 

Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk nr 5b/II), 

oraz Komisji Spraw Społecznych (druk nr 5c/II). W wyniku głosowania wniosek został 

przyjęty większością głosów (16 za, 4 wstrz. się, 1 przeciw). Następnie ogłosił 5 minutową 

przerwę. 

 

Po przerwie: 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 5/II); 

 
Radca prawny Maciej Skotarczak powiedział, że problem wydaje się trywialny, ale jako 

prawnikowi nastręczył mu trudności. Zapis Statutu paragraf 37 ust. 2 „Rada Powiatu wybiera 

Przewodniczącego, Zastępcę oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie  

od 3 do 5”, rzeczywiście nie jest precyzyjny. Starając się dokonać wykładni, w tym 

przypadku najbardziej oczywistą metodą jest wykładnia językowa, czyli na podstawie reguł 

języka polskiego, jako języka w którym zapisano tę normę prawną. W zasadzie można dojść 

do wniosku, że minimalna liczba członków Komisji Rewizyjnej to może być zarówno trzech, 

czterech, jak i pięciu bądź odpowiednio, że maksymalna dopuszczalna liczba tj. pięciu, 

sześciu lub siedmiu. Wyjaśnił, że Słownik Języka Polskiego słowo „oraz” przedstawia jako 

łącznik, który jest równoznaczny słowu „i” bądź sformułowaniu „a także”. To by oznaczało, 

że ten zapis można czytać w taki sposób, że w skład komisji wchodzi Przewodniczący, 

Zastępca a także pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5. Notabene 

brakuje tutaj jeszcze słowa „osób” żeby było to jasne. Wobec tego to sformułowanie w liczbie 
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od 3 do 5 osób, bez słowa „osób”, może się odnosić zarówno do pozostałych tylko członków 

komisji, jak i do Przewodniczącego i pozostałych członków komisji, ponieważ jest oddzielony 

przecinkiem i to może odnosić się do określenia Przewodniczącego i pozostałych członków. 

Jak i wreszcie można interpretować, że odnosi się w ogóle do całościowego składu. Teraz aby 

nie mnożyć tych problemów, zaproponował rozwiązanie. Tak, jak wskazywał można 

dokonywać interpretacji czy wykładni przepisu ze względu na metodę językową natomiast ze 

względu na podmiot, który dokonuje tej interpretacji wyróżnia się przede wszystkim tak 

zwaną wykładnię autentyczną. Wykładni autentycznej dokonuje ten podmiot, który ustalił 

dany przepis. Istnieje wykładnia autentyczna oficjalna albo nieoficjalna. Wobec tego  

w zasadzie musiałby powiedzieć, że to Wysoka Rada jako autor tego przepisu powinna 

dokonać interpretacji przepisu. Rada może dokonać tego w ten sposób, że podejmie uchwałę 

jak należy to rozumieć i to byłaby wykładnia oficjalna. Ale raczej wskazywałby na taką 

możliwość, że Rada podejmując na podstawie tego przepisu po prostu uchwałę w sprawie 

składu Komisji Rewizyjnej, stosuje ten a nie inny przepis. To Rada wskazuje nieoficjalnie jak 

rozumie ten przepis. Konkludując uważa, że poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały dzisiaj 

Rada może ustalić odpowiednią wykładnię. Natomiast jako obsługa prawna, musi 

potwierdzić, że ten przepis budzi wątpliwości i należałoby go doprecyzować. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że zapewne intencją uchwałodawcy było to, żeby w tej 

komisji było od 3 do 5 osób. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że chciałby przypomnieć, że wczoraj 

radni spotkali się na wspólnym posiedzeniu, na którym rozmawiano o tym, że Rada będzie 

pracować nad statutem i że możliwe są również zmiany w komisjach. W związku z tym jest 

przed Radą droga otwarta i nikt tej drogi nie zamyka, gdyż chodzi o to, żeby wspólnie 

pracować. Jeżeli chodzi konkretnie o Komisję Rewizyjną to była do wszystkich kierowana 

prośba o wyrażenie woli pracowania w którejś z komisji. Do pracy w Komisji Rewizyjnej 

zgłosiły się dokładnie cztery osoby, w tym osoba która nie może uczestniczyć w jej pracach – 

p. Tomasz Siergiej, który jest członkiem Zarządu Powiatu a taka osoba funkcyjna nie może 

być członkiem Komisji Rewizyjnej. W związku z tym odczytanie tego zapisu jest takie jak 

tutaj zarówno przedstawił pan mecenas i kolega radny, to że od woli Rady zależy czy to 

będzie 3 do 5 osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby za jakiś czas czy to na następnej sesji 

czy kolejnej, rozszerzyć skład tej komisji, ale w spokoju muszą ujawnić się kandydaci, żeby 

to uzupełnienie nie następowało pochopnie. Z resztą na tym spotkaniu wszyscy radni okazali 
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dobrą wolę do współpracy chociażby w sprawie zgłoszonego tutaj wniosku dotyczącego 

zamiany osób, który był przegłosowany bez żadnej dyskusji. Poprosił o umożliwienie 

ukonstytuowania się komisji i na to, żeby ci radni, którzy po raz pierwszy zostali radnymi 

mieli czas na zapoznanie się ze statutem, regulaminem organizacyjnym urzędu i dopiero  

po kolejnych wnioskach wówczas uporządkować zapisy. Sprawy należy tak poukładać,  

jak Rada chciałaby pracować przez kolejne cztery lata. 

 

Radny Rafał Mucha zgłosił swoją wątpliwość wobec tego, co pan mecenas powiedział,  

bo nie bardzo sobie wyobraża sytuacje, w których Rada dokonuje wykładni autentycznej. Nie 

dostrzega kompetencji Rady, kiedy to w ustawie o samorządzie powiatowym, w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości Rada miałaby zastępować służby wojewody i sądy 

administracyjne. Rozumie, że jest takie pojęcie jak wykładnia. Jest też pojęcie wykładni 

legalnej, ale nie zna żadnego organu w Polsce, który miałby prawo dokonywać takiej 

wykładni. W związku z czym należałoby się poważnie zastanowić, czy jednak Rada nie 

popełnia jakiegoś błędu. Jeżeli jest problem interpretacyjny to może Rada powinna sama 

zmienić, ale na to jest na pewno odpowiedni tryb. Ale ten tryb nie polega na tym, że Rada 

dzisiaj będzie co do szczególnych przepisów statutu twierdziła co autor miał na myśli. Dodał, 

że na sali obecny jest jego brat, który pisał pracę z wykładni 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zaproponował 

przegłosowanie projektu uchwały z zaproponowaną zmianą osobową.  

 

Radny Rafał Mucha poprosił o trzyminutową przerwę w imieniu Klubu Razem. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski ogłosił 5 minutową przerwę. 

 

Po przerwie: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wniosek  

dotyczy zmiany w projekcie uchwały polegającej na wykreśleniu ze składu osobowego 

komisji radnej p. Joanny Kostrzewy, a w to miejsce wpisanie radnego p. Rafała Muchy. 

Następnie  odczytał projekt uchwały wraz z poprawką, zarządził głosowanie nad wnioskiem. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów (20 za, 1 wstrz. się,  

0 przeciw). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przeczytał projekt uchwały  

z poprawką, następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr II/9/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, została 

podjęta większością głosów. 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki (druk nr 5a/II);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o zgłoszenie 

kandydata na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Mariusz Adamski powiedział w imieniu 

członków Komisji Budżetu i Gospodarki na Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki został wskazany pan Arkadiusz Łysik. 

 

Radny Arkadiusz Łysik wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przeczytał projekt uchwały, 

następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/10/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej (druk nr 5b/II);  

 



 17 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o zgłoszenie 

kandydata na Przewodniczącego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  

i Administracji Zespolonej. 

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział w imieniu członków Komisji Ochrony 

Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej na Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej został 

wskazany pan Paweł Sławiński. 

 

Radny Paweł Sławiński wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przeczytał projekt uchwały, 

następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 21,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/11/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, została podjęta jednogłośnie. 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych (druk nr 5c/II);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o zgłoszenie 

kandydata na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. 

 

Radna Monika Niedźwiecka powiedziała w imieniu członków Komisji Spraw Społecznych  

na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych został wskazany pan Arkadiusz 

Augustyniak. 

 

Radny Arkadiusz Augustyniak wyraził zgodę. 

 

Radny Marek Brzeziński powiedział, że respektuje werdykt komisji, natomiast uważa,  

że procedowanie przy wyborze przewodniczącego komisji jest niewłaściwe. Trwało to około 

15 sekund i zakończyło się w zasadzie na kwestii politycznej a nie merytorycznej. Radny 
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uważa, że w przyszłej kadencji Rada powinna trochę w tym temacie wyprostować sprawy,  

a mianowicie umożliwić komisji merytoryczną rozmowę przed dokonaniem wyboru, która się 

niestety nie odbyła. Radny akurat nie zna zgłoszonego przewodniczącego, a chciałby aby 

nawet sam kandydat miał lepsze samopoczucie i został wybrany jednomyślnie. Radny 

chciałby wiedzieć jakie są priorytety przewodniczącego i jak komisja ma pracować, a również 

aby poznać przygotowanie merytoryczne i jego doświadczenie zawodowe. I być może trzeba 

byłoby stworzyć funkcję doraźną, która przygotuje taki zapis w statucie, na przyszłą kadencję. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przeczytał projekt uchwały, 

następnie w obecności 21 radnych zarządził głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr II/12/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 

została podjęta większością głosów. 

 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu (druk nr 6/II); 

 

Posiedzenie opuścili radny R. Mucha, Starosta Gryfiński W. Konarski (21-2=19). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, 

następnie w obecności 19 radnych zarządził głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/13/2014 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet 

radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/II); 

 

Posiedzenie opuścili radny A. Augustyniak, radny T. Mirakowski (19-2=17). 
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie treści 

projektów uchwał. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odpowiedział, że zgadza się 

co do zasady z tym wnioskiem, ale proponuje odczytanie projektów uchwał w/s diet radnych  

i wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.     

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, odczytał 

projekt uchwały, następnie w obecności 17 radnych zarządził głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/14/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński W. Konarski (17+1=18). 

 

XVIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 8/II); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, odczytał 

projekt uchwały, następnie w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr II/15/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego, została 

podjęta większością głosów. 

 

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami realizowanymi w 2014 r.  (druk nr 9/II); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler ponowił wniosek formalny o nieodczytywanie treści 

projektów uchwał. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zarządził głosowanie  

nad wnioskiem formalnym o nieodczytywanie treści projektów uchwał, w wyniku którego 

wniosek został przyjęty większością głosów (17 za; 0 przeciw; 1 wstrz. się) 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, 

następnie w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/16/2014 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi  

w 2014 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia II transzy 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2014 r. (druk nr 10/II); 

 

Na posiedzenie przyszli radny T. Mirakowski, R. Mucha (18+2=20). 

Posiedzenie opuścił radny A. Adamski (20-1=19). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, 

następnie w obecności 19 radnych zarządził głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/17/2014 w sprawie przyjęcia II transzy środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd”  

w 2014 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

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

finansowej gminie Cedynia (druk nr 11/II); 

 
Radny Tomasz Siergiej powiedział, że pomoc skierowana jest dla rodziny, która w 100% 

straciła cały swój dobytek. Spalił się dom rodzinny, w którym mieszkało 5 osób. Na szczęście 
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fizycznie nikt nie ucierpiał, natomiast rodzina straciła cały dobytek, łącznie z prozaiczną 

rzeczą, kluczykami do samochodu, którego nie można uruchomić. To takie drobiazgi,  

ale okazuje się że bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Rodzinie potrzebna jest 

praktycznie każda pomoc. Dodał, że takie dramaty wywołują wspaniały odruch solidarności 

ze strony mieszkańców, samorządów. Radny podziękował Radzie Powiatu za pomoc 

finansową. Każda pomoc jest potrzebna i jeżeli może to apeluje do radnych o przyłączenie się 

do pomocy w jakiejkolwiek formie. Dodał, że na stronie internetowej gminy Cedynia jest 

podany numer konta stowarzyszenia, które działa na terenie gminy, na które można przelewać 

środki pieniężne. A jeżeli chodzi o pomoc materialną, jak na przykład worek cementu to 

należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni. Mieszkańcy gminy Cedynia  

w czynie społecznym własnymi siłami dokonali rozbiórki spalonego budynku. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, 

następnie w obecności 19 radnych zarządził głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/18/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cedynia, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2014 rok (druk nr 12/II); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, 

następnie w obecności 19 radnych zarządził głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/19/2014 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, została podjęta 

jednogłośnie. 
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XXIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2014-2039 (druk nr 13/II); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, 

następnie w obecności 19 radnych zarządził głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr II/20/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039, została podjęta jednogłośnie. 

 

XXIV. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 30.09.2014 r.; 

 

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. 

 

XXV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że odpowiedź na złożoną interpelację 

wszyscy otrzymali i mogli się zapoznać. Również na interpelacje złożone na poprzedniej sesji  

odpowiedzi zostały udzielone, w tym dla radnego P. Sławińskiego, co pozostali radni również 

otrzymali, a chodziło m.in. o wykaz ulic i dróg powiatowych. 

 
XXVI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 
- brak. 
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XXVII. Zakończenie posiedzenia. 
 

O godz. 16.35 przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął obrady II sesji Rady Powiatu w Gryfinie jednocześnie 

przekazał wszystkim zebranym i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, 

spokoju, odpoczynku, refleksji - ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego Nowego 2015 Roku. 

 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


