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PROTOKÓŁ nr IV/15 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 26 lutego 2015 r. 

 

IV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 26 lutego 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 21 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 

Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa Bogdana Kosmalskiego, 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 Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie 

wniósł uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Protokół nr III/15 z dnia 29 stycznia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie (21 za;  

0 wstrzymujących się; 0 przeciw).  

 

II. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku 

szkolnego 2014/2015. 

 

Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Baczyńska-Padjasek 

na wstępie zacytowała słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodzieży podczas jednej  

z pielgrzymek do Polski. „Drodzy chłopcy i dziewczęta… Nie lękajcie się wejść na drogę 
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waszego powołania, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie. Wiek 

wasz jest porą życia najbardziej korzystną dla zasiewów i przygotowania gruntu pod przyszłe 

zbiory. Im żywsze będzie zaangażowanie, z jakim podejmujecie wasze obowiązki, tym lepiej  

i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w przyszłości. Przykładajcie się do nauki 

z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera 

horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, 

który chce się czegoś nauczyć”. 

Kontynuując powiedziała, że zapewne słowa te nie są obce Aleksandrze Rębacz – uczennicy 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz Mikołajowi Gajowskiemu – 

uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. To właśnie Rada Powiatu  

w Gryfinie wyróżniła ich za systematyczną pracę i wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy, 

przyznając stypendia w wysokości 500 zł za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce  

w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015.  

Następnie poprosiła Stypendystów o wystąpienie, a Prezydium Rady o wręczenie stypendiów 

dla: 

 

Aleksandry Rębacz – uczennicy IV klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Skromna profesjonalistka, zawsze dążąca  

do zamierzonego celu. Jej zainteresowania wiążą się z naukami matematycznymi  

i ekonomicznymi, lubi także gotować. Marzy o studiach na kierunku rachunkowość i finanse. 

Średnia ocen: 5,00. 

 

Mikołaja Gajowskiego – ucznia II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Pełni rolę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

oraz zastępcy przewodniczącego szkolnego klubu Douzelage. Aktywnie uczestniczy  

w projektach międzynarodowych realizowanych przez klub i stowarzyszenie Douzelage. 

Interesuje się chemią oraz geologią historyczną. Pasjonuje go historia naszej planety.  

W przyszłości zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia ocen 5,00. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że wyróżnienia dla Stypendystów 

zostały wręczone. Pojawia się pytanie- dlaczego tylko dwie osoby? Jednak w tym miejscu 

chciałby również pogratulować rodzicom oraz kadrze pedagogicznej – dziękujemy Wam 

bardzo.  
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III. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/IV). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym Zarząd 

obradował na ośmiu posiedzeniach, z czego z pięciu radni otrzymali sprawozdanie pisemne  

w materiałach sesyjnych. Jak wynika ze sprawozdania, Zarząd pozytywnie rozpatrzył  ofertę 

organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Republika Międzyodrza, przyznając dotację  

na realizację 9. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży „WŁÓCZYKIJ”. Zarząd również 

przyjął rezygnację członka Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  

Sp. z o.o. pana Mieczysława Sawaryna – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Na kolejnym 

posiedzeniu w jego miejsce powołał pana Ronalda Adamiaka, który jest prawnikiem  

i radnym Rady Miejskiej w Gryfinie. Rada Nadzorcza Spółki jest trzyosobowa. Dwóch 

przedstawicieli jest z Domu Lekarskiego S.A., jeden jest finansistą, natomiast drugi lekarzem 

– specjalistą ds. medycznych. Trzeci przedstawiciel jest przedstawicielem Powiatu i tak,  

jak dotychczas jest prawnikiem. Zarządowi chodziło o to, aby Rada Miejska czuła się  

ze Szpitalem związana i z tego powodu powołał Pana Rolanda Adamiaka, pomimo  

iż Powiat jest odpowiedzialny za Szpital. Starosta poinformował, że Zarząd podpisał  

z gminami: Banie, Cedynia, Chojna, Moryń, Trzcińsko-Zdrój oraz Mieszkowice 

porozumienia w sprawie powierzenia gminom zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 

miast i miejscowości do 31 marca 2016 r. W tym zakresie przede wszystkim gminy zlecają 

zadania swoim przedsiębiorcom w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Ponadto Zarząd 

wyraził zgodę na dofinansowanie uroczystości – 70. Rocznicy Forsowania Odry z tym,  

że Zarząd będzie chciał zaproponować Radzie formę dofinansowania związaną z podjęciem 

uchwały. Mianowicie Zarząd nie chce aby Powiat bezpośrednio finansował to zadanie, tylko 

żeby odbywało się to poprzez przekazanie dotacji dla Gminy Mieszkowice, która jest jednym  

z gospodarzy tychże uroczystości. Patronat nad uroczystością sprawuje Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast uroczystości odbędą się w dniu 18 kwietnia 

br. Zarząd na swoim przed ostatnim posiedzeniu zatwierdził Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz powołał komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej 

w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej”. Zadanie w części realizowane jest  

ze środków budżetu Państwa, jak również Gminy Chojna. Na to zadanie przeprowadzane  

są również procedury przetargowe w zakresie wykonania przez Gminę kanalizacji sanitarnej. 

Starota poinformował, że jako przedstawiciel Rady Powiatu brał udział w Walnym 

Zgromadzeniu Związków Powiatów Polskich, które odbyło się 5 lutego w m. Ossa. Z uwagi  
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na to, że minęła kadencja, Związek Powiatów Polskich wybrał nowe władze. 

Przewodniczącym Związku został Starosta Bocheński pan Ludwik Węgrzyn, który jest 

doświadczonym samorządowcem. W ostatnim okresie był poza samorządem, ale występował, 

jako doradca w ZPP i zajmował się zagadnieniami z zakresu służby zdrowia. W dniu  

30 stycznia br. Starosta uczestniczył w posiedzeniu Rady Rynku Pracy, na którym, zgodnie  

ze swoimi kompetencjami, dokonała podziału kwot na formy pomocy w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu, jak również przyjęła kryteria przyznawania tejże pomocy. 

Dodał, że w odpowiednim okresie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie przybliży 

Radzie informacje nt. stanu bezrobocia i przyjętych formach. W dniu 3 lutego br. spotkał się  

z burmistrzami i wójtami z terenu Powiatu Gryfińskiego. Prowadzone były rozmowy na temat 

możliwej współpracy i ewentualnie przyszłych przedsięwzięciach. W okresie 

międzysesyjnym wspólnie ze związkami zawodowymi Elektrowni Dolna Odra oraz 

Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino brali udział w posiedzeniu Zachodniopomorskiego 

Zespołu Parlamentarnego w Szczecinie, poświęconego sytuacji Elektrowni Dolna Odra,  

a przede wszystkim dot. realizacji zeszłorocznych ustaleń, co do przyszłości  

i zadeklarowanych przedsięwzięciach zarówno w Elektrowni Pomorzany i Elektrowni Dolna 

Odra. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy deklaracje są dotrzymywane. Jeżeli chodzi  

o kolejne spotkanie, to wspólnie z Wicestarostą Gryfińskim spotkał się z dyrektorami 

jednostek organizacyjnych Powiatu ds. oświaty, na którym zostały omówione sprawy bieżące, 

jak również były prowadzone rozmowy na temat planów finansowych. Na zakończenie 

Starosta zapytał, czy są ewentualne pytania do sprawozdania z prac Zarządu. 

 

- brak pytań; 

 

IV. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

z realizacji projektów unijnych oraz działalności bieżącej jednostki. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Joanna Mendrygał  - 

Para powiedziała, że cytat: 

„Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie to szkoła, której nie sposób w Gryfinie 

nie zauważyć.  Wszyscy wjeżdżający do naszej miejscowości od strony południowej mają 

możliwość zobaczenia dwóch dużych pięknych budynków. Szkoła istnieje już od ponad  

50 lat, 50 – lecie obchodziliśmy niespełna dwa lata temu, a w obecnym budynku kształci  

od roku 1976. Typy szkół wchodzących w skład Zespołu zmieniają się wraz z reformami  
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w oświacie. Obecnie kształcimy w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Zawodowym, 

Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,  

w 28 oddziałach, co łącznie daje 654 uczniów.  Wyjątkowość kompleksu mogą państwo 

ocenić dzięki zdjęciom ukazującym zarówno teren wokół szkoły, jak i jej  wnętrza. 

Znakomitej współpracy z organem prowadzącym szkoła zawdzięcza atrakcyjne gabinety 

lekcyjne, wyposażone w środki multimedialne i pomoce dydaktyczne. Udziałowi  

w projektach i innowacjach pedagogicznych szkoła zawdzięcza  trzy tablice interaktywne, 

projektory, laptopy, zestawy multimedialnych programów dydaktycznych. Pracując  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nauczyciele uatrakcyjniają prowadzone przez 

siebie zajęcia. Dysponujemy również nowoczesną salę gimnastyczną oraz pięknym 

kompleksem – boiskiem szkolnym wraz z siłownią zewnętrzną. to Boisko wraz z siłownią 

zewnętrzną to najnowsze inwestycje powiatu w naszej szkole. W sezonie zimowym 

podjęliśmy i zakończyliśmy wszelkie czynności niezbędne do rozpoczęcia użytkowania 

kompleksu. Wiosną tego roku planujemy uroczyste otwarcie kompleksu. Mam nadzieję,  

że wykorzystanie tego obiektu wpłynie korzystnie na rozwój fizyczny naszych uczniów.  

W związku ze zmienioną w 2012 roku podstawą programową kształcenia w zawodach,  

jak i dbając o wzrost kompetencji naszych uczniów, nieustannie rozwijamy nasze kształcenie 

zawodowe inwestując w nowoczesne pracownie specjalistyczne. W dniu dzisiejszym 

rozpoczynamy zajęcia w nowo oddanej pracowni elektrycznej, w której w znakomitych 

warunkach będziemy przygotowywać młodzież do egzaminu w kwalifikacji E.08 – Montaż  

i konserwacja instalacji elektrycznych. Egzamin w tej kwalifikacji odbędzie się w sesji maj – 

lipiec 2015r. W związku z tym, iż większość z Państwa zakończyła już swoją edukację  

na poziomie ponadgimnazjalnym pozwolę sobie na krótki przerywnik w sprawozdaniu  

i spróbuję w zwięzły sposób przybliżyć państwu tajniki reformy kształcenia w zawodach. 

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje ponad 200 zawodów,  

w ramach których wyodrębniono ponad 251 kwalifikacji w zawodzie. Oznacza  

to, że na zawód może przypadać więcej niż jedna kwalifikacja. W kształconych w Zespole 

Szkół zawodach mamy dwa zawody jednokwalifikacyjne (sprzedawca – A.18 Prowadzenie 

sprzedaży, kucharz – T.06 – Sporządzanie potraw i napojów), dwa dwukwalifikacyjne 

(technik żywienia i usług gastronomicznych – T.06 i T.15  - Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych, technik ekonomista - A.35. Planowanie i prowadzenie działalności  

w organizacji oraz A.36. Prowadzenie rachunkowości) oraz zawód trzykwalifikacyjny 

(technik elektryk - E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8. Montaż 

i konserwacja instalacji elektrycznych oraz E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
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elektrycznych). Wprowadzenie nowej klasyfikacji zawodów zmieniło system egzaminów 

zawodowych. W obecnym kształcie egzaminy te powodują, że stały się właściwie jedną  

z głównych dziedzin działalności szkoły. Egzaminy odbywają się po zakończeniu nauki  

w danej kwalifikacji, podczas roku szkolnego. A zatem uczniowie np. technikum 

elektrycznego podczas nauki w szkole zdają trzy egzaminy zawodowe. Oprócz ogromnych 

wyzwań organizacyjnych rodzą dość duże koszty. Egzaminy odbywają się z wykonaniem  

na stanowisku pracy, co wiąże się z koniecznością spełnienia przez szkołę wymagań 

sprzętowych i bazowych. O ile technik ekonomista potrzebuje do egzaminu komputera,  

tak technik elektryk potrzebuje specjalistycznej pracowni oraz sprzętu. Przez dwa ostatnie lata 

trwa systematyczne doposażenie pracowni elektrycznych, jak również ich modernizacja. 

Środki przeznaczone na ten zawód zarówno z organu prowadzącego, jak również uzyskane  

w ramach projektu realizowanego z SIMP to kwota bliska 200 tysiącom złotych. W następnej 

kolejności na modernizację czeka pracownia gastronomiczna, która od momentu powstania  

w roku 1989 nie była remontowana. W obecnym stanie konieczna jest jej kompleksowa 

modernizacja i doposażenie. Dzięki środkom zarezerwowanym na ten cel w budżecie powiatu 

ma się to dokonać w wakacje tego roku. Na zdjęciach widzą Państwo pracownię w obecnym 

kształcie. Pomimo nienajlepszych warunków pracy młodzież naszego technikum żywienia ma 

okazję rozwijać się biorąc udział w praktykach zagranicznych, czy odbywając je na promach 

Unity Line pod okiem mistrza carvingu, szefa kuchni na promie Polonia, czy też 

wykorzystując swoje umiejętności do obsługi wielu imprez w szkole, jak również  

w Starostwie Powiatowym. Uczniowie tego technikum cyklicznie biorą udział w różnego 

rodzaju konkursach m.in. Olimpiadzie wiedzy o żywieniu i żywności, czy Wojewódzkim 

Konkursie Sztuki Kulinarnej. W skład Zespołu Szkół wchodzi Internat, który znajduje  

się w budynku przy szkole. Budynek ten dzielimy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, internat znajduje się na II i III piętrze budynku.  

Również i tu należy wskazać, iż swój obecny atrakcyjny i nowoczesny wygląd zawdzięcza  

on inwestycjom powiatu. Dzięki nakładom finansowym, pracy wychowawców oraz 

informacjom o doskonałych warunkach pobytu wykorzystywanym w promocji szkoły 

obserwujemy wzrost zainteresowania internatem. Na początku obecnego roku szkolnego  

do internatu złożono około 70 podań, prawie 20 % więcej niż w roku poprzednim. Obecnie  

w internacie przebywa 80 wychowanków, a do dyspozycji pozostają tylko dwa wolne pokoje. 

Internat wyposażony jest w nowoczesną windę, z której korzystać mogą wszystkie instytucje 

mające swoją siedzibę w budynku. Z pracą internatu zintegrowana jest stołówka szkolna. 

Dzięki jej atrakcyjnemu wyglądowi, możliwe było wykorzystanie pomieszczenia stołówki  
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do organizacji Targów Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, jak i konferencji 

podsumowującej projekt realizowany przez Powiat Gryfiński – Polsko – niemiecka wymiana 

doświadczeń w administracji publicznej. W zespole szkół pracuje 56 nauczycieli, którzy dbają 

o swój rozwój zawodowy. W ostatnich trzech latach swój stopień awansu zawodowego 

podniosło 23 nauczycieli. Własny rozwój zawodowy przekłada się na pracę z uczniami,  

a co za tym idzie również na ich sukcesy. Uczniowie biorą udział w olimpiadach 

przedmiotowych – Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada 

Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada wiedzy o żywieniu i żywności, 

Olimpiadzie wiedzy o zdrowym żywieniu, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, konkursach 

ogólnopolskich – Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”, Ogólnopolskim 

Konkursie Matematycznym „Matematyka innego wymiaru”, Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Tęcza”, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym, 

Ogólnopolskim Konkursie Państwowej Inspekcji Pracy i Izby Rzemieślniczej, 

Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, Ogólnopolskim Młodzieżowym 

Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym,  Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – 

Środowiskowemu, konkursach wojewódzkich, powiatowych, jak również 

międzynarodowych. Nasza szkoła znana jest z wysokich wyników sportowych zarówno  

na poziomie powiatowym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Najnowsze osiągnięcia 

uczniów to pierwsze miejsca w piłce ręcznej chłopców oraz szkolnej lidze lekkoatletycznej 

chłopców, a także etapy szkolne ogólnopolskich konkursów. Niewątpliwie wysokim 

osiągnięciem jest również uzyskanie Stypendium Rady Powiatu z najwyższą średnią  

w powiecie, które w dniu dzisiejszym otrzymała Aleksandra Rębacz. Kolejną formą 

działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest realizacja projektów poszerzających 

działalność szkoły, służących rozwojowi młodego człowieka. Największymi projektami 

realizowanymi samodzielnie były projekty zakończone w 2014 roku: „Nasze kompetencje-

Nasza przyszłość” oraz „Kreatywni i kompetentni”. Dwa bliźniacze projekty autorstwa 

nauczyciela naszej szkoły realizowane w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, pierwszy dla uczniów technikum zawodowego, drugi – liceum ogólnokształcącego. 

Celem obu projektów była poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy, pobudzanie  

ich kreatywności poprzez między innymi podniesienie umiejętności językowych (certyfikat  

z języka obcego branżowego), łamanie stereotypów w zakresie wiedzy matematycznej 

(nauczanie przedmiotów ścisłych nowoczesnymi metodami) oraz zaktywizowanie postaw  

na rynku pracy (opanowanie umiejętności w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej  

vel biznesplanu). Ponadto uczniowie TZ odbywali w wakacje płatne staże w zakładach pracy. 
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Szkoła poprzez udział w projekcie zyskała dwie tablice interaktywne, zestawy oraz programy 

multimedialne. Kolejnymi samodzielnie realizowanymi projektami były projekty „Polski 

technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy” oraz „Praktyki zagraniczne oknem na 

świat polskiego gastronoma”  finansowany w ramach programu Leonardo  

da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”, pierwszy realizowany w roku szkolnym 2013/2014, 

drugi w bieżącym roku szkolnym. Celem obu projektów było umożliwienie uczniom 

Technikum żywienia i usług gastronomicznych, udziału w praktykach zawodowych  

w niemieckim ośrodku wchodzącym w skład Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego 

Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Dzięki udziałowi w projekcie 

uczniowie zdobyli kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania 

zawodu, poznali kulturę pracy stosowaną w europejskich firmach, stosowali język obcy  

w warunkach naturalnych, przez co zwiększyli swoje szanse na rynku pracy. Kolejne dwa 

bliźniacze, duże projekty to: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej  

z zachodniopomorskiego”  oraz „Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół 

zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji". Są to projekty realizowane na zasadzie 

partnerstwa ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Mechaników Polskich z siedzibą w Szczecinie. 

Dzięki uczestnictwie w projekcie uczniowie wyposażani są w kwalifikacje i uprawnienia 

wymagane przez pracodawców. Uczniowie naszej szkoły uzyskali m.in. uprawnienia  

do wykonywania przyłączeń gazowych i elektrycznych, brali udział w kursach wizażu oraz 

kursach barmańskich I stopnia, nabywać będą również uprawnienia operatorów wózków 

widłowych. Dzięki uczestnictwu w projektach szkoła uzyskała pomoce dydaktyczne dla 

zawodu technik elektryk oraz Szkolny Ośrodek Kariery. Ponadto w szkole były bądź są nadal 

realizowane projekty – „Zbierz plon edukacji - Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu” – 

dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości, języków obcych i informatyki, „Matematyka innego 

wymiaru” – podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki, „Młodzi dla wolności” – 

projekt edukacyjny, którego celem jest włączanie uczniów, nauczycieli  

i środowisk lokalnych w obchody Święta Wolności. Dwa lata temu szkoła zorganizowała 

przemarsz ulicami Gryfina, w ubiegłym roku z inicjatywy Zespołu Szkół po raz pierwszy  

w historii odbyła się połączona sesja Rady Powiatu i Rady Gminy. Dzięki udziałom  

w projektach „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” oraz „Samorządy mają 

głos” szkoła uzyskała certyfikat w każdej z tych dziedzin. Ponadto nauczyciele naszej szkoły 

biorą udział w projekcie „Nauczyciel w praktyce” podnosząc swoje kwalifikacje poprzez 

uczestnictwo w stażach w firmach na terenie całego kraju. Szkoła uczestniczy  

w wielu innych projektach edukacyjnych i kulturowych, o których usłyszą Państwo zapewne 
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jeszcze wielokrotnie przy okazji podejmowanych działań. Realizacja projektów 

edukacyjnych, jak i cała działalność współczesnej szkoły nie byłaby możliwa bez współpracy 

z różnego rodzaju instytucjami. Najbardziej znaczącym partnerem szkoły jest PGE Górnictwo 

i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Współpraca została sformalizowana  

w październiku 2014 r. poprzez podpisanie umowy o współpracy. Było to wydarzenie istotne 

dla społeczności szkolnej, a stało się faktem dzięki ogromnemu wsparciu Starosty Pana 

Wojciecha Konarskiego. Umowa ta przewiduje m.in. organizację praktycznej nauki zawodu, 

organizację praktyk uczniowskich, udostępnianie pomocy dydaktycznych, czy organizacji 

seminariów i konferencji. Partnerami szkoły są też uczelnie wyższe – Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,  

z którym szkoła podpisała umowę w sprawie patronatu naukowego i edukacyjnego, oraz 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, z którą szkoła ma podpisane porozumienie  

o współpracy, w ramach którego uczelnia zobowiązuje się objąć patronatem klasy prawne 

szkoły. Szkoła współpracuje również z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami 

takimi jak m.in. Cech Rzemiosł Różnych, Jaeger, Alumed w ramach kształcenia  

w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Na uwagę zasługuje również znakomita współpraca  

z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Gryfinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie. Na zakończenie kilka słów  

o ofercie edukacyjnej na rok szkolmy 2015/2016. Na bazie naszych doświadczeń z lat 

ubiegłych mamy nadzieję na przyjęcie większej liczby uczniów i utworzenie większej liczby 

oddziałów niż planujemy. Mam również nadzieję, że dzisiejsza prezentacja (prezentacja 

multimedialna stanowi zał. nr 4) pokazała, iż warto wybrać Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i warto w nim zdobywać wiedzę, a Państwa radnych jak 

również zaproszonych gości namawiam do promowania naszej szkoły w środowisku 

lokalnym”. Na zakończenie dyrektor zapytała, czy są ewentualne pytania. 

 

- brak pytań; 

 

V. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie  

za 2014 r. (druk nr 2/IV). 
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Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij przedstawił informację  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy 

Powiatowej Policji w Gryfinie za 2014 r. stanowiące zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Radny Rafał Mucha zapytał ile środków finansowych jest potrzebnych na zakup nowych 

samochodów.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij podziękował za to pytanie  

i dodał, że dał szeroką informację do panów burmistrzów. Otóż radiowóz osobowy z pełnym 

uzbrojeniem, oznakowany i gotowy do pracy to koszt rzędu 80 tys. zł. Jeżeli na taki radiowóz 

zbierze 40 tys., to ma gwarancję Komendanta Głównego Policji, że dostanie drugą połowę. 

Jest to jedyny program, który daje na tą chwilę szansę zakupu  nowych radiowozów. Nie ma 

innej możliwości, może dlatego, że ograniczone środki są także w Komendzie Głównej  

na pewne wielkości, które optują za takim rozwiązaniem i takim wdrażaniem tych inwestycji. 

Jeśli mowa o wymianie taboru, to w powiecie jest 25 radiowozów, z czego 13-14 powinno 

być od razu wymienionych. Jeżdżą, bo jeżdżą, natomiast częściej się psują, a mobilność jest 

dosyć wątpliwa. Stąd te nowsze radiowozy jeżdżą non stop, na czas kiedy tamte są wyłączone 

z eksploatacji. Jest to jego główne zmartwienie na ten rok.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski powiedział, że Gmina 

Trzcińsko – Zdrój przekazała Policji wyremontowany lokal do przyjmowania interesantów  

i w związku z tym, w imieniu mieszkańców zapytał w jakich godzinach jest on otwarty, kiedy 

mogą przyjść z problemami, bo i tak na przesłuchania są wzywani do Chojny i ponoszą 

koszty dojazdu. Najczęściej są to osoby bezrobotne, które biorą pieniądze z pomocy 

społecznej na zakup biletu do Chojny. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że nie miał 

zamiaru ani żadnej intencji w tym, aby ludzie nie mający środków do życia jeździli  

i kupowali bilety do Chojny. Bliżej się przyjrzy tej sprawie, ale takiego zagrożenia nie może 

być i nie będzie. Natomiast, jeżeli chodzi o budynek to poinformował, że 2 lata temu 

dysponował w powiecie 11 budynkami. Wszystko zostało zdekapitalizowane, nie nadawało 

się do użytku, mi.in. stary posterunek w Trzcińsku-Zdroju, który decyzją sanepidu i służb 

MSW był zamykany. W dobie obecnej telefonii komórkowej, gdzie praktycznie każdy młody 

człowiek dysponuje, jednym - dwoma telefonami, nie jest istotne to, że policjant ma siedzieć 
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na posterunku w oczekiwaniu na petenta. Na obiekcie w Trzcińsku-Zdroju jest pełna 

informacja dot. oznaczenia obiektu, godziny przyjmowania przełożonego policjantów,  

nr telefonu komórkowego, który ma dzielnicowy.  Po wprowadzonych zmianach, za aprobatą 

i po uzgodnieniu z samorządami, dzielnicowi zostali doposażeni w służbowe telefony 

komórkowe. Każdy kto potrzebuje pomocy może się skontaktować z dzielnicowym, który 

dostał zadanie, żeby nie siedzieć w obiekcie, tylko ma być w szkole, u sołtysa, co najmniej 

raz w tygodniu na każdej wiosce. Nie jest widoczny w rejonie rynku, czy miejscu gdzie ten 

obiekt funkcjonuje. Natomiast są wyznaczone godziny i dni, gdzie policjant jest. Jeżeli jest 

inaczej to tylko dlatego, że policjant dostał wezwanie na interwencję, gdzie jest zagrożone 

życie i zdrowie. Każdy, kto potrzebuje pomocy i wezwie dzielnicowego, a nawet jeśli w tym 

czasie dzielnicowy śpi, to są służby oddalone niecałe 13 km z terenu Chojny, które najdłużej 

w ciągu 10 minut mają się znaleźć na miejscu. Jest to szybka reakcja na zdarzenie, jest to na 

zasadzie pogotowia. Natomiast dzielnicowy rozwiązuje problemy, jeździ po rodzinach, 

kontaktuje się z ludźmi, ma kilkanaście „niebieskich kart”, do każdej rodziny musi zajrzeć raz 

na miesiąc. Ponadto dzielnicowy musi skontaktować się raz w tygodniu z każdym sołtysem. 

Jeżeli jest coś do poprawienia to będą to poprawiać, natomiast prosi o przyjęcie informacji,  

że nie ma takiej sytuacji, że policjanci będą siedzieć w budynkach. W budynkach siedzi 

Komendant – i to nie często, natomiast dyżurna służba ma na okrągło obowiązek być  

w obiekcie w Chojnie i Gryfinie, gdzie przyjmuje petentów od ręki. Policjant musi być  

w terenie, musi cały czas jeździć po rejonie. Musi się pokazywać tam, gdzie w jego ocenie 

jest zagrożenie i występuje przestępczość realna. Działając w przeświadczeniu, że czasy 

reakcji są dosyć mocno ograniczone czasowo, narzucone i policjant musi być wszędzie, to 

doszedł do wniosku, że zdarzenia przestępcze spadają w miejscach, gdzie w byłych 

budynkach komisariatu zostały utworzone punkty, np. w Trzcińsku-Zdroju, Starym 

Czarnowie, czy Moryniu. Taktyka służby, którą nakłada na policjantów jest skuteczna, jest 

mniej zdarzeń i o to w tym wszystkim chodzi. Posterunki, które są obecnie w tych strukturach 

- to jest optymalny wariant. W Polsce jest tendencja, aby zostawić w rejonie policjantów, bo 

tam muszą być, natomiast kierownictwo powinno zarządzać w sposób bardziej 

scentralizowany z poziomu komisariatu bądź komendy. Przełożeni doszli do wniosku, że jest 

za dużo policjantów funkcyjnych a za mało policjantów na stanowiskach wykonawczych. 

Stąd ta tendencja odwracania tego problemu, czyli w miejsce etatów funkcyjnych i tych, 

którzy nadzorują policjantów tworzone są większe ogniwa wykonawcze. I to się stało tutaj. 

Nie ubyło patroli policji na terenie Trzcińska-Zdrój, Starego Czarnowa czy Morynia. Wręcz 

odwrotnie, w tamte miejsca są angażowane bardziej służby ruchu drogowego. Chciałoby się, 
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żeby wszystkie ulice powiatu i gminy były nadzorowane przez służby specjalistyczne ruchu,  

ale policja jest tam, gdzie jest większe zagrożenie, muszą być w pierwszej kolejności. Zrobią 

również wszystko, w przypadku kiedy mieszkańcy, radni odczują potrzebę, że w danej 

miejscowości służby drogowe mają być w większym stopniu, przynajmniej do czasu, kiedy  

to zagrożenie w odczuciu mieszkańców będzie likwidowane. Co, do wezwania świadków  

do Chojny, to po raz pierwszy ma taką informację, wcześniej do niego takie sygnały  

nie docierały, ani od mieszkańców, ani od samorządowców. Dodał, że zbada ten problem, 

ponieważ nie może być tak, że ludzie są wzywani. Oczywiście są sytuacje, kiedy świadek 

musi pojechać do Chojny, jeżeli jest konfrontowany z zatrzymanym podejrzanym, albo gdy 

jest konfrontacja zeznań z innym świadkiem. Tutaj w każdym przypadku obywatel ma prawo 

zwrócić się do Komendanta Powiatowego o zwrot kosztów przejazdu. Takie wartości 

zatwierdza i są one zwracane świadkowi, jest to uregulowane przepisami. Co innego 

podejrzany, który musi się zgłosić na każde wezwanie w czasie i w miejscu wskazanym przez 

policję.  

 

Radny Tomasz Siergiej zapytał, czy Komendant nie rozważyłby możliwości zwiększenia 

etatów w Cedyni. Na chwilę obecną jest chyba 5 etatów policyjnych, które nie są w stanie 

zabezpieczyć całego terenu. Przejście graniczne w Osinowie Dolnym generuje bardzo duży 

ruch graniczny, poza tym w ostatnim czasie stało się kanałem przerzutowym na kradzione 

samochody. Policja zapewne ma sporo takich zdarzeń, gdzie przy współpracy z niemiecką 

policją dochodzi do zatrzymywania złodziei samochodów. Takie zdarzenia powodują,  

że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Cedyni jest trochę niższe, dodatkowo dawniej 

powstałą lukę wypełniali funkcjonariusze straży granicznej.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że dwa lata 

temu na posterunku w Cedyni było 5 etatów, obecnie jest 6. W związku z  generowaniem 

przestępczości dot. handlu przygranicznego na pewnych obszarach chciałoby się,  

aby policjantów było więcej i aby w Osinowie funkcjonowali na każdej zmianie albo 

przynajmniej na czas, kiedy tych ludzi napływa taka ilość rocznie, jaka tam jest. Szacuje się, 

że około 1,5 mln społeczności niemieckiej przyjeżdża do Polski na zakupy w ciągu roku. 

Dodał, że w ramach własnych zasobów, jeżeli będzie miał taką możliwość, to będzie 

powiększał stan etatowy tego posterunku. Radny dobrze zauważył, że czym innym jest 

poczucie bezpieczeństwa, a czym innym zagrożenie przestępczością. W wyniku 

wykonywanej pracy przez 6 policjantów przestępczość została bardzo mocno ograniczona.  
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W ubiegłym roku około 50 przestępstw na tak dużym terenie, to jest naprawdę rewelacja. 

Natomiast praktycznie spadek wartości o 100% zdarzeń. Są to dwie różne rzeczy i stąd 

poczucie bezpieczeństwa jest ważne. Na ten czas wie, że w tamte rejony dyslokował 

wielokrotnie służby z terenu Chojny, czy Gryfina. Dwa tygodnie temu przygotował wniosek  

do Wojewódzkiego Komendanta, żeby wdrożył inicjatywę do Komendanta Głównego   

w zakresie uznania jako dodatkowe kryterium naliczenie stanów etatowych dla powiatów 

przygranicznych. Jeżeli uda mu się to, że kryterium w zarządzeniu Komendanta Głównego 

zostanie zmienione i ujęte jako piąte, to liczy na to, że wzrośnie liczba stanu etatowego 

Komendy Powiatowej. Na razie na to liczy, gdyż wymagana jest zgoda Komendanta 

Głównego. W przypadku, gdy będzie przychylność Komendanta Głównego, wówczas 

dotrzyma słowa i zwiększy etaty o 1 bądź 2. Jeżeli będzie rosła w tym rejonie przestępczość 

to oddeleguje na pewien okres policjantów z Chojny bądź Gryfina. Komendant dodał,  

że służby straży granicznej przeszły na wschodnią stronę kraju, tym samym przybyło tam 

ludzi mundurowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo ogólne i porządek publiczny  

w powiatach, natomiast w tych regionach ich ubyło i „dziura” powinna być załatana. 

Najprostszym rozwiązaniem byłoby przesuniecie etatów z tamtej strony, jeżeli zagrożenie 

przestępczością jest podobne, w rejon nad Odrę, ponieważ ta granica jest otwarta  

dla wszystkich a zagrożenie jest wielokrotnie większe, gdyż przestępczość narkotykowa, 

samochodowa jest powszechnym zjawiskiem.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy sytuacja wymaga takiego zabezpieczenia,  

że garstka kibiców z obcych miast musi być konwojowana przez policjantów w pełnym 

rynsztunku. Radnego to zadziwia, ponieważ jest bardzo wiele imprez sportowych na terenie 

Gryfina, czy Chojny. Jak wygląda to zabezpieczenie i czy nie obciąża nadmiernie policji,  

czy nie ma innych służb, które mogłyby się za to wziąć?  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że jest to jeden 

z pięciu priorytetów Komendanta Głównego w zakresie zapewnienia porządku przede 

wszystkim na wszystkich imprezach o charakterze masowym. Widać takie sytuacje  

w mediach, bo gdzie strajkują górnicy, protestują rolnicy, gdzie jest święto narodowe, 

wchodzą pseudokibice. Są to grupy przestępcze, które realizują się już nie tylko wokół imprez 

związanych z meczami, ale również poza nimi. Skoro policja coraz skuteczniej zapobiega 

przestępstwom w czasie trwania meczy, przed i po, kiedy pseudokibice się schodzą  

i rozchodzą, to zabezpieczenie meczy jest największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o polską 
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ligę piłki nożnej. Policja nie może pozwolić na taką sytuację, że np. pociąg z 300 kibicami 

jechałby bez nadzoru i byłby demolowany, bo pasażerowie żyliby w permanentnym strachu. 

Nie może być jeden, dwa patrole, bo nie poradzą sobie z tym tematem, tam musi być 

kilkudziesięciu policjantów, adekwatnie do możliwości potencjalnego zagrożenia. Nasze 

mecze są o tyle w porządku, że nie robi na wyrost tych służb. Jeżeli pozwoliłoby się na takie 

działania to doszłoby do tego, że wylałoby się to na ulice, podwórka. Dopóki kibice nie będą 

się prawidłowo zachowywać, to siły policyjne będą mobilizowane właśnie w takim stopniu.  

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że paradoks polega na tym, że kibice, właściwie chuligani 

jeżeli chcą się bić, to trzeba wyznaczyć im teren, aby się mogli bić, bo tego właśnie chcą.  

A tak policjanci rozdzielają tych, co chcą się bić, podczas gdy brakuje policji tam gdzie biją 

tego, który nie chce być bity.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że rozumie 

intencje radnego, natomiast policja nie może pozwolić na to, aby funkcjonowały tzw. ustawki.  

 
 

W tym momencie posiedzenie Rady Powiatu w Gryfinie opuścił radny Arkadiusz Augustyniak 

i radny Tadeusz Ruchniak, więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

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

międzysesyjnym zostały złożone następujące interpelacje: 

 

- Interpelacja nr 11/15 radnego Pawła Sławińskiego  

dot. oznakowania pionowego na drodze 1374Z 

„Na prośbę mieszkańców zwracam się z prośbą o zajęcie się znakami pionowymi w pasie 

drogi powiatowej nr 1374Z Chojna - Baniewice. Na wspomnianej drodze znaki pionowe  

w wielu miejscach są wybrakowane i zniszczone przez co są słabo widoczne, szczególnie 

nocą”. 
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- Interpelacja nr 12/15 radnego Piotra Bugajskiego 

dot. stanu nawierzchni drogi powiatowej  

„Na zebraniu wiejskim Sołectwa Chełm Górny Gm. Trzcińsko-Zdrój, mieszkańcy zwrócili 

uwagę na bardzo zły stan nawierzchni drogi na odcinku od żwirowni do krzyżówki drogi 

Warnice – Narost. Faktycznie moja wizyta na tej drodze potwierdziła stan nawierzchni  

o czym podnosili na zebraniu mieszkańcy. Obecny stan techniczny odcinka tej drogi naraża 

kierowców na kosztowne naprawy samochodów. W związku z powyższym wnoszę o naprawę 

odcinka drogi powiatowej na w/w odcinku z ewentualnym wykorzystaniem współpracy  

z Firmą zajmującą się wydobywaniem kruszywa”.  

 

- Interpelacja nr 13/15 radnego Pawła Sławińskiego  

dot. drogi 1384Z w miejscowości Grzybno 

„Zwracam się z prośbą o uzupełnienie ubytków nawierzchni na odcinku powiatowej 1384Z  

w miejscowości Grzybno. Jednocześnie zwracam się z pytaniem o możliwość budowy 

chodnika na odcinku ok. 300 metrów od skrzyżowania z drogą 1374Z do Szkoły 

Podstawowej. Obecny „chodnik” stwarza zagrożenie, betonowa nawierzchnia pokruszyła  

się i starła, w wielu miejscach po deszczu zalega woda. Proszę również o zwrócenie uwagi  

na „zabezpieczenie” studzienek, które są przykryte jedynie kawałkami blachy. Na drodze 

powinno również zostać umieszczone przejście dla pieszych, obecnie nie ma tam żadnego 

przejścia. Wszystko to stwarza zagrożenie dla dzieci idących do szkoły bądź sali 

gimnastycznej, która znajduje się w innym budynku”. 

 

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

do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 3/IV); 

 

Radny Rafał Mucha poprosił o krótką przerwę w obradach.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski ogłosił 5 minutową przerwę 

w obradach. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 
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za – 14, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 5. 

Uchwała nr IV/29/2015 w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta większością głosów. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/IV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IV/30/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu  

w Gryfinie została podjęta jednogłośnie. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 5/IV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IV/31/2015 w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie  

z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim  (druk nr 6/IV); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IV/32/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim  

została podjęta jednogłośnie. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim 

na lata 2015-2017” (druk nr 7/IV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za – 19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IV/33/2015 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017” została podjęta jednogłośnie. 

 

XII. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od 

początku roku do dnia 31.12.2014 r. (druk nr 8/IV); 

 

- brak dyskusji; 

 

XIII. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że radni złożyli 

oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Pan Starosta oraz przewodniczący rady  

również w ustawowym terminie złożyli oświadczenia majątkowe do Wojewody 

Zachodniopomorskiego. Informacja przewodniczącego rady z dokonanej analizy oświadczeń 

majątkowych zostanie radnym przedstawiona do 30. października br. Natomiast Wojewoda 
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Zachodniopomorski, działając w trybie art. 25c ust.12 w związku z art. 25c ust. 6 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, dokonał analizy oświadczeń 

majątkowych Starosty i przewodniczącego rady, do których wniósł pewne zastrzeżenia. 

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w tym zakresie jest do wglądu i stanowi zał. 

nr 7 do niniejszego protokołu. Następnie przewodniczący 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). 

 

XIV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na bieżące są udzielane informacje. 

Sprawy zgłaszane w formie wniosków i interpelacji starają się rozwiązywać.  

 

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. Odpowiedź Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami na interpelację nr 6/15 radnego 

Piotra Bugajskiego, złożoną na III sesji Rady Powiatu w Gryfinie – zał. nr 8. 

2. Odpowiedź Starosty Gryfińskiego na interpelację nr 7/15 radnego Arkadiusza Łysika, 

złożoną na III sesji Rady Powiatu w Gryfinie - zał. nr 9. 

3. Odpowiedź Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami na interpelację nr 8/15 radnego 

Marka Brzezińskiego, złożoną na III sesji Rady Powiatu w Gryfinie - zał. nr 10. 

4. Odpowiedź Kierownika Referatu Informatyki na interpelację nr 9/15 radnego Rafała 

Muchy, złożoną na III sesji Rady Powiatu w Gryfinie - zał. nr 11. 

5. Odpowiedź Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na interpelację  

nr 10/15 radnego Rafała Muchy, złożoną na III sesji Rady Powiatu w Gryfinie - zał.  

nr 12. 
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6. Interpelacja nr 11/15 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 6 lutego 2015 r. wraz  

z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami - zał. nr 13. 

7. Interpelacja nr 12/15 radnego Piotra Bugajskiego z dnia 12 lutego 2015 r. wraz  

z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami - zał. nr 14. 

8. Skarga pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie złożona przez Przewodniczącą 

Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” przy Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie  - zał. nr 15. 

 

Następnie przewodniczący rady powiedział, że skargę wraz z jej uzupełnieniem na dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, złożoną przez przewodniczącą Organizacji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 

Rada Powiatu przekazała Komisji Rewizyjnej do zbadania pod względem jej zasadności. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy znany jest termin kolejnej sesji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odpowiedział, że na ten 

moment termin sesji marcowej nie był konsultowany z Zarządem Powiatu, natomiast na dzień 

12 marca 2015 r. zostało zaplanowane wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu  

w Gryfinie w zakresie służby zdrowia.  

 

XVI. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.45 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

  

Magdalena Romankiewicz 

 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski  


