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PROTOKÓŁ nr III/15 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 29 stycznia 2015 r. 

III sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Pan Roman Michalski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 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: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał zebranych gości, a wśród nich 

posła Michała Jacha, radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewę Dudar, 

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija, Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mł. bryg. Jacka Rudzińskiego, 

kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, przedstawicieli prasy, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu  

i Radnych Rady Powiatu w Gryfinie. Na protokolantów powołała Magdalenę Romankiewicz  

i Agnieszkę Jackiewicz. Następnie poprosił pana Posła o wystąpienie.  

 

Poseł Michał Jach na wstępie pogratulował nowo wybranym władzom, Radzie Powiatu, 

Staroście, Wicestaroście. Następnie powiedział, że przed Radą 4 lata poważnej pracy, która 

będzie decydować o kształcie, rozwoju całego Powiatu. Dodał, że występuje dziś, jako 

członek Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych  

a także wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Podstawą  

i kwintesencją funkcjonowania miasta Gryfino i całego regionu jest Elektrownia Dolna Odra.  

Chciał zapewnić, że przyszłość tego zakładu - kluczowego dla rozwoju, dla funkcjonowania 

tego regionu ma wielu przyjaciół, nie tylko w Sejmiku Wojewódzkim, ale również w Sejmie. 

Sprawami Dolnej Odry żyje wiele osób i w Sejmowej Komisji ds. Energetyki jest wielu, 

którzy popierają, a właściwie poseł nie zna takich, którzy nie popieraliby wniosku o to, aby 

PGE wreszcie opracowało taką strategię, która będzie gwarantowała funkcjonowanie zespołu 

całego przedsiębiorstwa, całemu oddziału PGE na czas poza rok 2035. Prezes Zarządu PGE 
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Marek Woszczyk na posiedzeniu komisji w październiku 2014 r. obiecał, że do końca  

I półrocza zostanie przedstawiona nowa strategia. Osobiście rozmawiał z nim na ten temat,  

że dla Gryfina zostanie przedstawiona konkretna oferta, która będzie przedłużeniem 

funkcjonowania w nowym roku energetycznym.  To już do końca roku, ale mówił nawet,  

że do końca I kwartału. Niestety perturbacje, jakie wyszły z kopalniami i nową propozycją 

Rządu, że grupy energetyczne będą powiązane z kopalniami, pewnie ten okres przedłuży  

o kolejne miesiące. Jednak chce zapewnić, że w tej kwestii nie ma rozbieżności między nim  

a innymi parlamentarzystami z okręgu szczecińskiego, co widać na posiedzeniach 

Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, na których kilkakrotnie były podejmowane 

uchwały, dezyderaty Zespołu, które przedstawiały jednoznaczne stanowisko. Na wniosek 

porozumienia, któremu patronuje Pan Starosta, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny 

przygotowuje w połowie lutego posiedzenie. Zespół chciałby, aby w posiedzeniu uczestniczył 

przedstawiciel Rządu oraz przedstawiciel PGE. Zespół chce, aby zarówno Ministerstwo 

Skarbu jaki i PGE jednoznacznie się określiło, podało terminy, które będzie można 

skontrolować. Terminy nie na rok, dwa, czy jeszcze dalej, ale będą oczekiwali, aby strategia 

została opracowana i przedstawiona w możliwym najszybszym czasie. Poseł zapewnił,  

że dbając o przyszłość nie starają się prowadzić gierek politycznych, ponieważ jest to sprawa 

żywotna dla wszystkich obywateli, niezależnie od poglądów, czy miejsca zatrudnienia. Każdy 

zdrowo myślący obywatel tego regionu, ale również Województwa Zachodniopomorskiego 

jest świadomy, że funkcjonowanie Dolnej Odry jest sprawą fundamentalną nie tylko dla 

Gryfina, ale również dla całego regionu, który w ostatnich latach  został znacząco zubożony, 

jeżeli chodzi o rozwojowe zakłady pracy. Ze strony parlamentarzystów jest wsparcie w tego 

typu działaniach. Poprosił o wspólne, głośne artykułowanie potrzeb, bo przez zorganizowanie 

samorządów i obywateli w grupy, które apelują, wysyłają stanowiska i dezyderaty, żądania, 

wnioski, to jest przekonany że takim działaniem wspólnie zostanie osiągnięty sukces. Jest 

głęboko przekonany, że uda się osiągnąć oczekiwany cel, to będzie zasługa wszystkich, 

pracowników, mieszkańców, a także każdego, kto włącza się w czynny sposób do działania. 

Na koniec pożyczył owocnych obrad oraz sukcesów w całej kadencji, tak żeby mieszkańcy 

Powiatu Gryfińskiego byli zadowoleni.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał, czy radna Ewa 

Dudar chciałaby zabrać głos. 

 

Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewa Dudar odpowiedziała, że nie.  
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Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag 

(porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Protokół nr II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie (20 za;  

0 wstrzymujących się; 0 przeciw).  

 

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym Zarząd 

obradował na pięciu posiedzeniach, z czego z trzech Radni otrzymali sprawozdanie pisemne  

w materiałach sesyjnych. Jak wynika ze sprawozdania, Zarząd zajmował się sprawami 

bieżącymi, wynikającymi z bieżącej działalności Powiatu, m.in. rozstrzygany był przetarg  

na usługę pocztową, spraw większej wagi w tym okresie nie było. Równie ważną sprawą było 

przygotowanie materiałów na dzisiejsze posiedzenie wraz z formalną zmianą w projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. Jeżeli są pytania, to chętnie udzieli 

odpowiedzi. 

 

- brak pytań; 

 

III. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przedstawił sprawozdanie z prac Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r., stanowiące zał. nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

IV. Sprawozdanie za 2014 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych  
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński.  
 

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

powiedziała, że średnie wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Gryfiński za 2014 r. zostały osiągnięte. Zgodnie z art. 30a ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w terminie do dnia 10 lutego roku 
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kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę 

będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza ww. sprawozdanie, a następnie 

przedkłada je w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także 

radzie powiatu, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli. W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdzono,  

że płace nauczycieli w Powiecie Gryfińskim w 2014 r. znacznie przekraczały kwoty 

minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela. Na wynagrodzenia pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach zostały poniesione przez Powiat 

wydatki w wysokości 10 733 691,87 zł, tj. 1 032 311,07 zł powyżej minimum wydatków 

wymaganych Kartą Nauczyciela. Analiza od 2009 r. pokazuje, że przeciętne wynagrodzenie 

nauczycieli wzrosło o 1 010,59 zł, tj. 28,86 %. Należy podkreślić, że choć wzrost wynikał  

w szczególności z podwyżek ustawowych, to nie byłoby to możliwe bez regulaminu 

wynagradzania kadry pedagogicznej, zapewniającego odpowiednio wysokie dodatki 

motywacyjne dla nauczycieli (sprawozdanie za 2014 r. z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński, stanowi zał. nr 4a). 

 

V. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

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

międzysesyjnym zostały złożone przez radnego Pawła Sławińskiego następujące interpelacje, 

na które radny otrzymał odpowiedzi: 

 

- interpelacja nr 3/14  

dotycząca: naprawy ulicy powiatowej w Chojnie, 

„Stan nawierzchni drogi na ulicy Curie-Skłodowskiej w Chojnie jest fatalny. Cały odcinek 

drogi jest dziurawy, po deszczu nawierzchnia zmienia się w błoto. Na tej ulicy znajduje  

się kilkanaście domów jednorodzinnych, ich mieszkańcy mają problemy z dojazdem  

do posesji samochodem, nie jest łatwo również przejść tą ulicą. Droga wymaga generalnego 

remontu, jeżeli jednak nie ma obecnie środków na porządny remont, należałoby poprawić  

i wzmocnić nawierzchnię drogi”. 
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- interpelacja nr 4/15 

dotycząca: drogi powiatowej na odcinku Krzymów - Piasek - Lubiechów Dolny 

„W związku ze zgłoszeniami, które wpłynęły do mnie od mieszkańców, zwracam się z prośbą 

o zwracanie uwagi na utrzymanie zimowe drogi powiatowej na odcinku Krzymów - Piasek - 

Lubiechów Dolny. Droga jest szczególnie często używana przez osoby pracujące na terenie 

Gminy Cedynia (między innymi na targowisku w Osinowie Dolnym), zwiększony ruch 

panuje w godzinach porannych i wieczornych, jezdnia jest wąska i bardzo śliska. Prosiłbym  

o skierowanie na ten odcinek piaskarki lub solarki w przypadku gdy warunki atmosferyczne 

wskazują na taką potrzebę. Prośbę również w dn. 30 grudnia skierowałem telefonicznie  

do Wydziału Zarządzania Drogami”. 

 

- interpelacja nr 5/15 

dotycząca: uszkodzenia nawierzchni na drodze powiatowej w m. Nawodna 

 „Na prośbę mieszkańców chciałbym zgłosić do Wydziału Zarządzania Drogami uszkodzenie 

nawierzchni drogi w miejscowości Nawodna. Poważne uszkodzenie jezdni występuje  

na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej z drogą w kierunku miejscowości Garnowo, 

ubytek nawierzchni stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców. Zwracam się również  

z prośbą o doraźną naprawę uszkodzeń na całej długości drogi w miejscowości Nawodna” 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział,  

że w dniu dzisiejszym wpłynęła interpelacja nr 6/15 radnego Piotra Bugajskiego. 

 

Radny Piotr Bugajski powiedział, że interpelacja dot. możliwości rozważenia zmiany 

organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Kościelną i Krótką w Trzcińsku 

Zdroju, o następującej treści:   

„Ulica Kościuszki w Trzcińsku Zdroju leży w ciągu drogi powiatowej. Z ulicą tą krzyżują się 

ul. Kościelna i Krótka, które leżą w ciągu drogi gminnej. Przy ulicy Kościelnej zlokalizowana 

jest Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci korzystając z przejścia  dla pieszych 

zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej (ul. Kościuszki).W związku z powyższym proszę 

o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu w obrębie tego skrzyżowania poprzez 

oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych i umieszczenie tabliczki T-27 (Agatka) – 

Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci”. 
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Radny Arkadiusz Łysik złożył interpelację nr 7/15 dotyczącą modernizacji dróg 

powiatowych w Gminie Stare Czarnowo, o następującej treści: 

„W związku z licznymi monitami mieszkańców dotyczącymi stanu dróg powiatowych  

w Gminie Stare Czarnowo zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości modernizacji dróg 

w ramach posiadanych środków finansowych w I etapie w granicach miejscowości.  

Dotyczy miejscowości: 

1. Kołowo – ul. Bohaterów odcinek drogi w miejscowości o długości około 645 m, 

2. Dobropole Gryfińskie odcinek drogi w miejscowości cz. Dz. Nr 216/2 odcinek  

od początku miejscowości z kierunku Starego Czarnowa do rozwidlenia dróg na 

końcu miejscowości długość około 636 m, 

3. Żelewo odcinek drogi przez miejscowość w kierunku tzw. „jazu-przepustu”, odcinek 

drogi w tym część drogi z brakującą warstwą asfaltową o długości 2202 m”. 

 

Radny Marek Brzeziński złożył interpelację nr 8/15 dotyczącą naprawy drogi powiatowej 

w m. Żórawki – ul. Jaśminowa, o następującej treści: 

„W imieniu mieszkańców Żórawek zwracam się o spowodowanie działań mających na celu, 

przynajmniej doraźną naprawę drogi powiatowej w w/w miejscowości - ul. Jaśminowa. 

Sprawdziłem w dniu dzisiejszym (29.01.), stan drogi jest bardzo zły. Dopowiadam, tematem 

złego stanu drogi interesują się media lokalne. Mieszkańcy za pośrednictwem sołtysa zwracali 

się kilkakrotnie w tej sprawie do Starosty i do władz Gminy Gryfino”. 

 

Radny Rafał Mucha złożył interpelację nr 9/15 dotyczącą zamieszczenia rejestru uchwał 

Rady Powiatu w Gryfinie na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, o następującej treści: 

„Prośba o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Starostwo 

Powiatowe w Gryfinie rejestru uchwał Rady Powiatu zawierającego, co najmniej następujące 

informacje: numer uchwały, tytuł - krótki opis uchwały, skan uchwały”. 

 

Radny Rafał Mucha złożył interpelację nr 10/15 dotyczącą Polskiego Stowarzyszenia  

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie, o następującej treści: 

„Prośba do Zarządu Powiatu o informację, czy znana jest Zarządowi trudna sytuacja 

finansowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło  

w Gryfinie i jakie ewentualnie działania zamierza w tej sprawie podjąć?”. 
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Następnie Radny Rafał Mucha w nawiązaniu do pisma Przewodniczącego Rady Powiatu 

dot. wskazania osób do pracy w doraźnej komisji statutowej, poinformował, że Klub Radnych 

Rady Powiatu w Gryfinie RAZEM wytypował jego osobę.  

 

Radny Rafał Mucha złożył posłowi Michałowi Jachowi podziękowania za osobisty wkład  

od wielu lat w sprawy dot. ZEDO. Powiedział, że nie jest to kwestia tej kadencji  

czy poprzedniej, tylko jest to od wielu lat i za pośrednictwem posła dziękuje wszystkim 

parlamentarzystom, którzy w te sprawy się angażowali, również za pośrednictwem naszej 

koleżanki radnej z sejmiku województwa zachodniopomorskiego dziękuje radnym  

i  zarządowi województwa zachodniopomorskiego, bo to jest kwestia nie tylko Elektrowni 

Dolna Odra, ale stanowisko, to co, na ostatniej sesji dot. Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.  

To są bardzo ważne dla nas sprawy. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 2/III); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0 

Uchwała nr III/21/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 

w Gryfinie na 2015 r.  została podjęta jednogłośnie. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk 

nr 3/III); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i otworzył dyskusję. 

 

Wniosek Radnego Rafała Muchy  

dot. zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. w następujący sposób, tj.: 
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1) rozszerzenie zapisu pkt 3 planu kontroli, który otrzymałby brzmienie „Kontrola delegacji  

a także wykorzystanie urlopu Starosty i Zarządu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok” (było:  

„3. Kontrola delegacji a także wykorzystanie urlopu Starosty Gryfińskiego za 2014 rok”); 

2) dodanie do planu kontroli pkt od nr 5 do nr 9: 

 „5. Kontrola trzech wybranych przez Komisję zamówień publicznych zakończonych  

w latach 2014-2015, przeprowadzanych w trybie przetargu nieograniczonego”; 

 „6. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu w Gryfinie za rok 2014”; 

 „7. Kontrola dotacji przyznanych przez Powiat Gryfiński w 2014 r.”; 

 „8. Zapoznawanie się (na bieżąco) z wynikami kontroli po ich zakończeniu, 

przeprowadzanymi przez organy państwowe (NIK, RIO); 

 „9. Kontrola załatwiania skarg i wniosków za 2014 r.” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wniosek 

radnego dotyczy rozszerzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej o pięć punktów oraz 

modyfikacji jednego. Przewodniczący zaproponował ogłoszenie kilkuminutowej przerwy, 

aby Komisja Rewizyjna mogła „przelać” na papier  propozycje radnego Rafała Muchy  

i przekazać pozostałym radnym, aby nie było żadnych wątpliwości, co do zmian. Następnie 

Rada podjęłaby dyskusję, czy wniosek radnego będzie dla nich akceptowalny, czy będą jakieś 

uwagi.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że gdyby była wola dyskusji na ten temat, to proponuje 

przenieść to na dalszy punkt, bez przerwy. Może usiąść z Biurem Obsługi Rady i „przelać”  

te propozycje na papier.  

 

Radny Tadeusz Ruchniak w związku z nieobecnością przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, zawnioskował o przeniesienie tego projektu uchwały, tych propozycji  

na kolejne obrady, ewentualnie porozmawiać wcześniej na ten temat wewnątrz Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że jest  

to wniosek dalej idący, żeby przenieść ten projekt uchwały na kolejną sesję. Dodał, że jest  

to rozsądna propozycja, zważywszy na dużą ilość rozszerzenia planu kontroli. Zaproponował 
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przegłosowanie wniosku radnego Tadeusza Ruchniaka, aby przedmiotowy projekt uchwały 

przenieść na kolejne posiedzenie Rady. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że trzeba głosować, ponieważ jest to zmiana porządku. 

 

Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy przewodniczący był obecny na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej i czy projekt uchwały był akceptowany. 

 

Radny Rafał Mucha odpowiedział, że przewodniczący był obecny na Komisji, ale nie 

słyszał tej propozycji. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że propozycja radnego Rafała Muchy 

jest dosyć szeroka zakresem i wniosek zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

jest jak najbardziej słuszny, że należałoby temu wnioskowi poświęcić czas. Najlepiej byłoby 

go przedstawić na kolejnej komisji. Jako przykład podał, że należałoby uściślić punkt dot. 

dotacji, ponieważ Powiat udziela wielu dotacji. Chyba, że przyjmie się z góry, że wszystkich 

dotacji, ale później może się okazać, że Komisja Rewizyjna się zapracuje. Wniosek jest jak 

najbardziej słuszny, tylko uważa, że trzeba byłoby zawęzić zakres, czy to będą losowe 

dotacje, czy jakaś grupa z różnych dziedzin, bo dotacji dla klubów, czy różnych podmiotów 

jest udzielanych przez Powiat dosyć dużo. Dotacje są również udzielane dla jednostek. 

Chodzi o pewne doprecyzowanie. Dla przykładu podał również punkt dot. wykonywania 

uchwał Rady Powiatu. W tym momencie Komisja Rewizyjna realizując ten wniosek, 

wyznaczy sobie bardzo trudne zadanie, bo jak rozumie, kontrola będzie dotyczyć wszystkich 

uchwał. Wniosek powinien być słusznie, niewątpliwie dopracowany i rozpatrywany,  

jako wniosek Komisji Rewizyjnej, ponieważ wszyscy będą brać udział w kontroli. W Statucie 

jest zapisane, że plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjmuje się do 31 stycznia. Mimo 

wszystko należałoby przyjąć plan kontroli komisji w obecnym zakresie i zgodnie  

z tym, co powiedział zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusz Ruchniak,  

plan może być rozszerzony na kolejnej sesji. Starosta dodał, że mówi o tym w tej chwili, 

ponieważ wpłynęła skarga, o której w dalszej części posiedzenia powie przewodniczący rady 

i zapewne tak, jak dotychczas skarga zostanie przekazana do zbadania jej zasadności Komisji 

Rewizyjnej i tym samym pojawia się już dodatkowa praca dla tejże Komisji. Jest to dobre 

rozwiązanie i nie ma tutaj ucieczki, od wniosków, które złożył radny Rafał Mucha.  
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Radny Rafał Mucha powiedział, że popiera głos Starosty, aby uchwalić plan pracy  

na dzisiejszym posiedzeniu i powrócić do niego na komisji i sesji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał, czy radny Rafał 

Mucha wycofuje wniosek. 

 
Radny Rafał Mucha odpowiedział, że tak. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 20 radnych 

zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr III/22/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r.  została podjęta jednogłośnie. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 4/III); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr III/23/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie  

na 2015 r.  została podjęta jednogłośnie. 

 
IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata  

do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 5/III); 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 
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za – 18, 

przeciw – 0, 

wstrzymał się – 1. 

Uchwała nr III/24/2015 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pomerania została podjęta większością głosów. 

 
X. 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 2015 (druk nr 6/III); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

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

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr III/25/2015 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 2015  została podjęta jednogłośnie. 

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

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. (druk nr 7/III); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 
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Uchwała nr III/26/2015 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami programu „Aktywny 

samorząd” w 2014 r. została podjęta jednogłośnie. 

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

 
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2015 (druk nr 8/III); 

 
- prezentacja multimedialna  

Skarbnik powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację multimedialną w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2015, stanowiącą załącznik nr 6.  

  

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej, następnie poprosił  

o przedstawienie opinii komisji i wniosków radnych.  

  

- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Arkadiusz Łysik odczytał pozytywną 

opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r., stanowiącą załącznik nr 7. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że Komisja 

Budżetu i Gospodarki przedstawiła opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  

na 2015 r., o co również poprosił pozostałe komisje:  

1. Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 

przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały,  

2. Komisja Rewizyjna przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały,  

3. Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że radni  

na etapie dyskusji nie wnieśli żadnych wniosków, poprawek.  

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że chciałaby uściślić jeden zapis, tj. adaptacja 

nieruchomości powiatowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz współudział  

w jego rozbudowie, na którą Rada ma wziąć kredyt w wysokości 1 mln zł. Była rozmowa  
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na ten temat i nie jest dokładnie tak, że to ma iść na Szpital w Gryfinie. Pieniądze, które mają 

zostać pożyczone, faktycznie mają iść na adaptację pomieszczeń przychodni specjalistycznej 

w Chojnie. Następnie poprosiła Starostę o udzielenie odpowiedzi.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wszystkim zależy na tym,  

aby służba zdrowia rozwijała się i pracowała w coraz lepszych warunkach. Zgodnie  

z wymogami zapis tego zadania ujęty jest w przychodach i rozchodach projektu budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2015 r. Jeżeli będzie się pojawiało w tym zakresie konkretne 

zadanie, to Rada będzie podejmowała decyzję o zaciągnięciu kredytu w odrębnej uchwale,  

w której będzie podany bank, cel na który będzie zaciągany kredyt. Jeżeli faktycznie będzie 

się korzystało z opcji zaciągnięcia kredytu, to na pewno do tej sprawy się powróci. Zapytał 

panią Skarbnik, czy wszystko się zgadza. 

 

Pani Skarbnik Izabela Świderek odpowiedziała, że tak.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że na tym etapie jest to zapis, który wraża 

wolę Rady, aby w tym kierunku zadziałać. Natomiast konkretnie zostanie podjęta decyzja 

w jakim zakresie zostanie 1 mln zł wydatkowany na adaptację budynku w Chojnie, 

ewentualnie wspomożenie wspólnika Powiatu. Rolą Zarządu jest pokazywanie w jakim 

kierunku zmierza oraz z wyprzedzeniem informowania Rady o pewnych sprawach. Starosta 

resumując podkreślił, że wiadomym będzie korzystanie z tego zapisu, wówczas kiedy Zarząd 

przedstawi swoją gotowość na adaptację budynku w Chojnie. Chodzi o to, że Spółka „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” prowadzi specjalistkę w Chojnie w  budynku, którego właścicielem 

jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Sytuacja z tym budynkiem nie jest do końca 

wyjaśniona, ponieważ co jakiś czas WOMP na ten budynek ogłasza przetarg.  

Z kolei Powiat w Gminie Chojna ma swój budynek, który w pełni nie jest wykorzystany, 

ponieważ nad Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie filia w Chojnie jest 

niezagospodarowane piętro i warto byłoby, aby Powiat swój majątek wykorzystywał   

w 100 %. Zarząd jest na takim etapie, że została powołana wspólna komisja składająca  

się z pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Prezesa Zarządu Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie”, celem sprawdzenia, czy piętro budynku będzie można wykorzystać. 

Na tą chwilę wiadomo już, że piętro budynku będzie można wykorzystać, obecnie trwają 

przygotowania projektowe, które potrwają do ok. czerwca br. Wówczas Zarząd powie,  

w jakim zakresie będzie wykonywać zadanie. Może się okazać, że to zadanie może będzie 
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realizowane ze środków w ramach budżetu i zostanie zaproponowane przesuniecie środków,  

a nie ewentualnie zaciągniecie kredytu. Ponadto w ramach służby zdrowia planowana jest 

również rozbudowa i poprawa warunków Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Jest to zadanie, 

które przede wszystkim dźwiga Dom Lekarski S.A. W lutym zostanie zaproponowanie 

zorganizowania wspólnego posiedzenia komisji, aby Dom Lekarski S.A mógł powiedzieć,  

na jakim etapie są z inwestycją, kiedy będzie pozwolenie na budowę i czy w tym roku  

są w stanie jeszcze „wystartować”. Dodał, że na tym etapie nie zachodzi potrzeba 

dogłębniejszego doprecyzowania przeznaczenia środków, gdy faktycznie zajdzie potrzeba 

uruchomienia środków poprzez zaciągnięcie kredytu, to Radni zostaną o wszystkim 

poinformowani w projekcie uchwały.  

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że zapis jest nieprecyzyjny i nie wszyscy mogą 

sobie zdawać sprawę z tego, co jest w planie. 

 

 Starosta Gryfiński Wojciech Konarski ponownie odpowiedział, że dotyczy on służby 

zdrowia, Domu Lekarskiego S.A., z którym wspólnie prowadzony jest Szpital Powiatowy  

w Gryfinie Sp. z o.o. 

 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Przewodniczący odczytał uchwałę nr CCXXXII.511.2014 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (zał. nr 8) 

oraz uchwałę nr CCXXXII.512.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (zał. nr 9).  

 

 - przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych  

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd zapoznawał się z opiniami 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, nie wnosi uwag do opinii. Zarząd przyjmuje 

opinię, tym bardziej, że jest ona pozytywna. Starosta poinformował, że mają odmienne zdanie 

z Regionalną Izbą Obrachunkową, co do zagospodarowywania w kolejnym roku środków 

niewydatkowanych w roku budżetowym  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Swojego czasu sprawa była wyjaśniana zarówno w Ministerstwie jak i w uchwale, którą 

Regionalna Izba Obrachunkowa zaakceptowała, tzn. uznała że niewykorzystane w roku 
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poprzednim środki z ochrony środowiska wchodzą do budżetu roku kolejnego, wydatkowane  

są na inne również cele. W procedurze przygotowywania projektu budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2015 r. radni złożyli około 10 wniosków, większość z nich dot. spraw 

drogowych. Część wniosków została uwzględniona, część już nawet wykonana, gdyż 

dotyczyło zadań bieżących, tj. poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w m. Gądno, 

chodziło o porządkowanie spraw melioracyjnych. Niestety część wniosków, ze względu  

na priorytety, nie została uwzględniona. Gdyby zostały uwzględnione wszystkie wnioski,  

to prawdopodobnie budżet musiałby zostać poświęcony na zadania z zakresu drogownictwa,  

a są jeszcze inne zadania. Część wniosków dot. budowy ciągów pieszych i o tym w jakim 

zakresie będą wykonywane będzie można stwierdzić w trakcie realizacji budżetu. W ramach 

współpracy z gminami na to zadanie w projekcie budżetu została zabezpieczona kwota  

w wysokości 150 000,00 zł. Przy partycypacji z gminami kosztów zazwyczaj kwota  

na zadanie powiększa się. Starosta dodał, że Powiat najbardziej rozliczany jest z nawierzchni 

asfaltowych, bo za to płacone są kary za np. uszkodzony samochód. Został również złożony 

wniosek dot. ponownego zorganizowania akcji profilaktycznej pn. Białe Soboty.  

Na to zadanie zostało zabezpieczonych 60 000,00 zł, aby przede wszystkim mieszkańcom  

z terenów wiejskich umożliwiać korzystanie ze specjalistyki.  Ponadto został również złożony 

wniosek dot. zabezpieczenia środków na przewozy uczniów na zawody sportowe. To zadanie 

realizowane jest w ramach dotacji w wysokości 103 000,00 zł, jaką Powiat przekaże Gminie 

Gryfino, a Gmina - Młodzieżowemu Ośrodkowi Sportowemu w Gryfinie. Jak widać nawet  

po dzisiejszych interpelacjach, drogi będą drugim zadaniem, obok służby zdrowia.  

  

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie: 

- brak; 

 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zarządził głosowanie  

i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr III/27/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2015, 

została podjęta jednogłośnie. 
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XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 

(druk nr 9/III);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr CCXXXII.510.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 (zał. nr 9a). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr III/28/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 została podjęta jednogłośnie. 

 

XIV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że interpelacje dot. spraw drogowych 

zostaną rozpatrzone przez Wydział Zarządzania Drogami. W niedługim czasie zostanie 

radnym przedstawiona aktualizacja planu drogowego. W poprzedniej kadencji również 

Wydział Zarządzania Drogami przedstawiał realizację w kolejnych latach, tego co się udało 

wykonać na drogach i co jest priorytetem. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że koszt 

zrobienia od podstaw drogi powiatowej wynosi 1 mln zł za 1 kilometr.  Przed nami jest nowa 

perspektywa unijna. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich po raz 

pierwszy powiaty będą mogły się ubiegać o dofinansowanie na zadania z zakresu 

drogownictwa. Jest kwestia uruchomienia programu. Związek Powiatów Polskich mocno 

postulował, żeby w ramach tego programu wykonywać prace. Powiat ma do utrzymania  

ok. 640 km dróg i dla każdego dana droga jest najważniejsza. W miarę możliwości, 

współdziałając z innymi  jednostkami prace zostaną wykonane. Wiele dróg zostało już 

zrobionych, niektóre wymagają poprawy. Starosta dodał, że wykonywane  

są jeszcze łatania dziur w nawierzchni dróg, jednak starają się już przekładać nakładki, tak 

aby nie wracać do tematu. Gdy robione są łaty,  to później się okazuje, że w kolejnym roku 



 17

pojawiają się kolejne dziury i dlatego od zeszłego roku starają się robić dłuższe odcinki. 

Odnosząc się do interpelacji dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie, 

poinformował, że sam artykuł i sprawa jest znana Zarządowi, jak również Radnym,  

w momencie kiedy Powiat przekazał budynek przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie. Powiat 

uczestniczy w częściowym dofinansowaniu prac remontowych. W uchwalonym budżecie 

została dla Stowarzyszenia zabezpieczona dotacja w wysokości 250 000,00 zł.  

Z doświadczenia wynika, że koszt zamontowania widny wynosi od ok. 180 tys. zł do 250 tys. 

zł. Przez Powiat zostały zamontowane cztery widny w obiektach powiatowych. W związku  

z tym kwota ta powinna wystarczyć na wykonanie windy, w tej części budynku, którą 

Stowarzyszenie wykonało, aby rozpocząć działalność. Obecny budynek Stowarzyszenia jest 

już podniszczony i ma nadzieję, że w 2015 r. Stowarzyszenie będzie działać w nowym 

budynku.  W ocenie Zarządu Powiatu budynek przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie ma pewne 

atuty. Mianowicie zlokalizowane są tam liczne garaże, które Stowarzyszenie bez problemu 

mogłoby wynajmować i pozyskiwać z tego tytułu środki. Sam Powiat swojego czasu chciał 

korzystać z garaży. Może są one niewielkie, ale zawsze nawet dla bieżącej działalności  

są możliwe. Jest pewien potencjał tego obiektu  do wykorzystywania na bieżącą działalność. 

Ze swojej strony może zadeklarować, że jeżeli chodzi o proces inwestycyjny, to poprzez 

Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Powiat pomoże przy specyfikacji 

i przygotowaniu procedur przetargowych, podobnie jak było to robione dla Stowarzyszenia  

w Trzcińsku-Zdroju. Powiatowi zależy, aby Stowarzyszenie ruszyło jak najszybciej. Budynek 

posiada potencjał, o którym wspomniał wcześniej i Stowarzyszenie oprócz prowadzenia 

Warsztatów Terapii Zajęciowej mogłoby zastanowić się nad zaproponowaniem mieszkańcom 

innej działalności. Zapewne w tym zakresie spotka się z Burmistrzem Miasta i Gminy 

Gryfino, aby porozmawiać, gdyż dodatkowe działalności mają służyć mieszkańcom.  

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że jako klub Radnych Rady Powiatu w Gryfinie 

RAZEM planują spotkać się ze Starostą w celu przedstawienia ich projektu. Radna Anna 

Ciszkiewicz ma pewną koncepcję.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że chciałaby zaproponować stworzenie w Powiecie 

Gryfińskim zakładu aktywności zawodowej dla osób  niepełnosprawnych. Są szkoły, które 

kształcą intelektualnie czy fizycznie osoby niepełnosprawne. Zazwyczaj edukacja kończy  

się na 25 r.ż. Nie ma właściwie nic, co można byłoby zaproponować powyżej. Sama jest 
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matką niepełnosprawnego dziecka i zna ten problem od podszewki. Wydaje jej się, że brak 

jakiegokolwiek zajęcia, siedzenie w domu przed telewizorem, jest czymś najgorszym,  

co może młodzież spotkać. Gdyby można było wykorzystać lokale, stworzyć spółdzielnie  

dla osób niepełnosprawnych czy zakład aktywności zawodowej. Trzeba byłoby się nad tym 

tematem zastanowić   i połączyć z tym, co Starosta powiedział. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że klub będzie chciał doprecyzować pomysł, aby było  

to coś konkretnego, pracują nad tym, tak jak siedzą tutaj wszyscy, po tej stronie stołu. Prośba 

jest o poinformowanie klubu w przypadku, gdyby Zarząd spotykał się ze Stowarzyszeniem,  

bo chętnie wzięliby udział w spotkaniu. Następnie powiedział, że chciałby zapytać jeszcze  

o dwa tematy. Jeden, to jest temat, na który rozmawiał z Prezes, a dotyczy starego zadłużenia. 

W zasadzie teraz mają taki kłopot, że nie mają bieżącego bilansowania i to jest problem. 

Mówi się o kwocie 32,5 tys. zł, która ma stanowić kłopot. Druga rzecz to, jak Zarząd ocenia 

możliwość absorpcji przez nich tych naszych środków, jeżeli jest kwestia – mają mieć drugą 

część. Radny słyszał, że problem po części polega na tym, że nie możemy w całości 

finansować tych zadań i Stowarzyszenie musi mieć środki własne i czy zdaniem Starosty 

środki można zgromadzić, żeby później wykorzystać, to co planujemy w budżecie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli chodzi o ten aspekt,  

to problem pojawił się przy kontroli, ale dotyczy środków, które są udzielane w ramach 

ochrony środowiska, dawnego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Dzisiaj środki są włączone do budżetu, działają tak samo. Jest stosowna uchwała 

Rady Powiatu, która dotyczy wszystkich podmiotów i mieszkańców, jeżeli korzystają z tych 

środków to musi być 50% ich wkładu własnego. Wszyscy są czuli, należy pomagać,  

ale odpowiedzialność potem przy nieprawidłowych realizacjach, zarzuty niestety spadają  

na Starostę. Dla Kontrolującego „nie ma zmiłuj się”. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że jest to ryzyko zawodowe.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że obiecali Pana Starostę bronić. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował za deklarację i dodał, że problem 

został rozwiązany w ten sposób, że zaplanowana dotacja w budżecie ochrony środowiska, 

pochodzi z własnych środków powiatu, w związku z tym dotacja w wysokości 250 tys. zł nie 



 19

wymaga udziału własnego. Natomiast w tych rozmowach, bo nie wie, jak się zakończy 

rozliczenie roku 2014 były sprawy z zakresu ochrony środowiska. Jeśli się okaże, że w tych 

rozliczeniach niestety musi być wymóg 50%, to jeżeli już ktoś wskazał takie uchybienie,  

to nie może brnąć dalej w to samo, nie może liczyć na obronę, za co dziękuje. Nikt z nas, 

wiedząc świadomie, że coś jest niepoprawnie zrobione, jest zobowiązany nie kontynuować 

tego, tylko zrobić dobrze. Dodał, że były rozmowy ze Stowarzyszeniem, nie ma wiedzy,  

na ile argumenty do nich trafiły, ale w każdym bądź razie, jest tak, że rozliczymy do tej 

kwoty, aby było zgodnie z przepisami. Złożył zobowiązanie, że w związku z kwotą, która 

stanowiłaby różnicę niewykorzystanej dotacji w roku 2014, zostanie Radzie w odpowiednim 

czasie zaproponowane zwiększenie tej dotacji poprzez zmianę budżetu, dzisiaj zaplanowano 

250 tys. zł. Jeżeli się okaże, że 70 tys. zł to będzie to 70 tys. zł. Taka propozycja została 

złożona. Zdaniem Starosty idzie to w dobrym kierunku, jest chyba deklaracja ze strony 

Gminy, bo Gmina również chciałaby, aby powstawały domy środowiskowe, o których radna 

mówiła. Faktem jest, że Warsztaty Terapii Zajęciowej są pewnym elementem, etapem  

w przeciw działaniu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Takie osoby dorastają  

i potrzebują czegoś więcej, czyli wchodzenia na rynek pracy. Powiat ma trochę 

doświadczenia, gdyż udało się wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie utworzyć Spółdzielnie Socjalną, w której 5 osób 

ma pracę. Zgodnie z przepisami 3 osoby są niepełnosprawne, 2 sprawne. Różne są formy, 

trzeba coś wypracować i zobaczyć. Zawsze muszą być realizatorzy. Trzeba dyskutować, 

opracować pewne projekty, zobaczyć co można zrealizować, kogo można w to włączyć.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz powiedziała, że w ubiegłym roku pracę rozpoczął ośrodek ZAZ  

w Dobrej Szczecińskiej. Ośrodek bardzo ładny, z którego można byłoby czerpać wzorce. 

Postara się przygotować, jak najwięcej materiałów i wtedy oficjalnie będą starać się  

o ustosunkowanie się do pomysłu. 

 

Radny Rafał Mucha odnosząc się do budynku przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie  

i dostępu do budynku powiedział, że większość ludzi planuje, że będzie dojeżdżać tam 

samochodami, natomiast jest jeszcze kwestia pokonywania barier architektonicznych  

w ciągach pieszych. Lokalizacja obiektu jest fantastyczna, działka jest bardzo ładna, duża, 

można się tam bezpiecznie poruszać. Natomiast dojście do obiektu jest średnie, ponieważ 

chodniki przy ul. Flisaczej i Szczecińskiej są w kiepskim stanie. Zwrócił się z prośbą o to,  

aby zacząć już monitować do  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  
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aby zaplanowali środki na poprawę stanu chodników. Chodniki nie dość, że są wąskie,  

to jeszcze w większej długości mocno krzywe.  

 

XV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przedstawił wykaz pism 

skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie i poinformował Radnych, że znajdują 

się one do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

1. Interpelacja nr 2/14 radnego Piotra Bugajskiego  z dnia 9 grudnia 2014 r. wraz  

z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami – zał. nr 10, 

2. Interpelacja nr 3/14 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. wraz  

z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami – zał. nr 11, 

3. Interpelacja nr 4/14 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. wraz  

z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami – zał. nr 12, 

4. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: 

WK.0913.1192.39.K.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. dot. przeprowadzonej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Gryfińskiego za lata 2010-2013  

oraz wybranych zagadnień za okres sprzed 2010 r. i występujących do dnia 31 lipca  

2014 r. – zał. nr 13,  

5. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: 

WK.0913.1192.39.K.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. dot. przeprowadzonej kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Gryfińskiego za lata 2010-2013 oraz 

wybranych zagadnień za okres sprzed 2010 r. i występujących do dnia 31 lipca 2014 r.  

- wraz z poprawkami przesłanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową z dnia  

13 stycznia 2015 r. – zał. nr 14, 

6. List otwarty do Redaktora Naczelnego Tygodnika Gazety Gryfińskiej od Prezesa 

Gryfińskiego Ruchu Patriotycznego z dnia 05 stycznia 2015 r. dot. artykułów pt. „Dramat 

bohaterki ZSRR w Daleszewie” oraz „Wierzyliśmy wtedy bardzo, że coś może się 

zmienić” umieszczonych w wydaniu Gazety Gryfińskiej z 16 grudnia 2014 r.  

– do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie – zał. nr 15, 

7. Interpelacja nr 5/15 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. wraz  

z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami – zał. nr 16. 
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8. Zaproszenie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” z Różanki na XI 

Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Sejmików, Miast, 

Gmin i Powiatów o Puchar Wojewody Lubuskiego – zał. nr 17. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przypomniał o obowiązku 

złożenia w dwóch egzemplarzach oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania  

o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) za rok poprzedni i jego korektą według stanu  

na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 roku (zgodnie  

z art. 25c ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym). Przewodniczący powiedział,  

że wpłynęła skarga na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, po czym 

Rada Powiatu przekazała Komisji Rewizyjnej skargę do zbadania pod względem  

jej zasadności. Następnie przedstawił dyżury Radnych Rady Powiatu w Gryfinie w lutym, 

marcu  i kwietniu 2015 r., stanowiące załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Radni 

przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek od godz. 

15.30 do 16.30 na terenie Powiatu Gryfińskiego.  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler poinformował, że Stowarzyszenie Wodnik z Gryfina 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło  

w Gryfinie organizują bal charytatywny, który odbędzie się 14 lutego 2015 r.  

 

Radny Rafał Mucha odnosząc się do wypowiedzi Pana Starosty i sprawy dot. „dziury  

na dziurze”, zaproponował rozważyć naprawę nawierzchni w ten sposób, aby może  

nie naprawiać tym, co się wyjmuje z dziury, żeby nie używać remonterów, asfaltu i tej masy, 

gdyż nie ma lepiszcza, bo jest to wkładanie na gorąco, albo masą i grysikiem, co jest robione  

i fajnie, bo szybko idzie. Albo zobligować wykonawcę, aby używał do tego masy  

z wytwórni. Radny z praktyki naszej widzi, że dwa sezony i wychodzi. Często jest tak,  

że prace wykonywane są tak, że  materiał jest odbierany, podgrzewany i ponownie wrzucany. 

Dwa, trzy dni, góra dwa tygodnie i zaczynają się kłopoty. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak nie robią. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że nie raz widział, np. na ulicy 9 Maja. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że nie jest 

tak, jak radny Rafał Mucha mówił. Metoda naprawy dróg recyklerem mówi o tym, że  używa 

się destruktu bitumicznego, który pochodzi, tak jak radny mówił, z ogólnego zużycia do tego 

wszystkiego dołącza się emulsję, czyli lepiszcze, o którym radny zapomniał i to wszystko 

trafia z powrotem.  Jest to metoda prawie tak dobra, jak masa bitumiczna.  Masą bitumiczną 

prace nie są wykonywane, ponieważ wszystkie wytwórnie stoją. Problem polega również  

na tym, że gdyby nawet pracowały, to przy tych warunkach atmosferycznych masa 

przewożona w termosach traci swoją temperaturę. Budowanie jej później w drogę przy 

określonej temperaturze powoduje, że jest ona później trochę nietrwała. Recyklerem w tym 

momencie jest najlepiej i najsolidniej.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że on nie zapomniał, pytanie czy Wykonawca pamięta  

o lepiszczu.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że są to 

specjalistyczne firmy.  

 

XVI. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 16.30 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski  


