
     PROTOKÓŁ nr V/15

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 26 marca 2015 r.

V sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 26 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali obrad

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

Posiedzenie  otworzył  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  

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

co  wobec ustawowego  składu Rady wynoszącego 21 osób  stanowi  quorum pozwalające  

na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji  (lista  obecności  radnych -  zał.  nr  1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2).

I. Sprawy 

regulaminowe:  

  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał Starostę Gryfińskiego Wojciecha

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

gości,  a  wśród  nich  przedstawicieli  inspektoratów  i  służb  powiatowych  instytucji,

kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu,  pracowników  Starostwa  Powiatowego  

w  Gryfinie,  przedstawicieli  lokalnych  mediów  oraz  mieszkańców  powiatu  gryfińskiego.  

Na protokolantów powołał  Dominikę  Konopnicką  i  Magdalenę  Romankiewicz.  Następnie

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

zał. nr 3).

Protokół  nr  IV/15  z  dnia  26.02.2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (18  za;  0  wstrz.;  

0 przeciw). 

II. Sprawozdanie z prac 
Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr/V).   

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

odbył 5 posiedzeń: 19 i 26 lutego, 12, 19 i 26 marca 2015 r. Radni otrzymali sprawozdanie 

z dwóch posiedzeń,  a na bieżąco informowani byli  o porządkach obrad. Z pracą  Zarządu

Powiatu,  od porządków obrad po protokoły z posiedzeń,  można zapoznać  się  na stronach
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internetowych Biuletynu Informacji  Publicznej.  Sprawy,  które  w szczególności  zasługują  

na wskazanie to rozstrzygnięcie przetargu na największe przedsięwzięcie drogowe, jakim jest

realizacja kolejnej  „Schetynówki” tj.  droga powiatowa ulica  Jagiellońska,  spełniająca rolę

ulicy krajowej w gminie Chojna. Również przygotowanie i ogłoszenie przetargu na kolejny

odcinek  remontu  drogi  powiatowej  łączącej  Szczecin  z  powiatem,  poprzez  gminę  Stare

Czarnowo  tj.  droga  Szczecin-Binowo  od  ulicy  Smoczej  do  miejscowości  Binowo.  

W przetargu wyznaczony został kolejny odcinek, ponieważ droga sama w sobie ma długość 

7  kilometrów.  Na  tym  etapie  powiat  nie  jest  w  stanie  zrobić  samodzielnie  tak  dużego

przedsięwzięcia. Jak wynikało ze sprawozdania prac, Zarząd zajmował się sprawozdaniem 

z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gryfinie,  które  jest  tematem

dzisiejszej sesji. Jest to bardzo rozległa, szeroka działalność. Z kolei jak się spojrzy na budżet

to działalność  ta jest właściwie finansowo druga co do wielkości pod względem realizacji

budżetu,  zaraz  po  sprawach  oświatowych.  Starosta  w  imieniu  Zarządu  odbył  spotkanie  

z  Klubem Radnych „Razem”,  które było poświęcone również  sprawom z zakresu działań

opieki  społecznej,  którymi  zajmuje  się  powiat  poprzez  PCPR  w  Gryfinie.  Chodziło  

o działalność  Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, które

realizuje inwestycję w budynku powiatu na ulicy Szczecińskiej. Rozmowa dotyczyła zadań

bieżących  stowarzyszenia,  ale  również  sprawy  utworzenia  nie  tylko  warsztatów  terapii

zajęciowej, ale kolejnej formy - zakładu aktywizacji zawodowej. Po tym spotkaniu Starosta

dwukrotnie  spotykał  się  ze  stowarzyszeniem  w  tym  temacie,  czego  pokłosiem  zapewne

będzie  podpisanie  przez  Zarząd  umowy  partnerskiej  na  kolejnym  posiedzeniu  tak,  aby

przyspieszyć sprawę remontu obiektu przy ulicy Szczecińskiej. Na Zarządzie również została

podpisana  umowa  partnerska  ze  Stowarzyszeniem  Dom  z  Sercem,  które  prowadzi  Dom

Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Inwestycja ma być finansowana w znacznej części

ze  środków  unijnych  i  niestety  wystąpiły  pewne  problemy.  Urząd  Marszałkowski

przeglądając dokumenty uznał, że dobrze byłoby żeby jednak wnioskodawcą środków, który

będzie  odpowiadał  za  rozliczenie  wniosku  i  przede  wszystkim za  trwałość  projektu,  był

jednak  powiat  gryfiński.  Obiekt  jest  własnością  powiatu,  a  umowa  ze  stowarzyszeniem

kończy  się  wcześniej  na  prowadzenia  DPS w  Trzcińsku-Zdroju.  Stąd  podpisanie  umowy

partnerskiej, która teraz będzie badana przez Urząd Marszałkowski i należy mieć nadzieję,  

że uda się zdążyć zrealizować procedurę i inwestycję, która jest już mocno zaawansowana, 

w  części  przetargi  zostały  pozawieszane.  Urząd  Marszałkowski  przedłużył  możliwość

realizacji tej inwestycji do 30 października br. Również w tym okresie Starosta spotkał się  

z  burmistrzami gmin  z terenu powiatu gryfińskiego w celu przede wszystkim omówienia
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sytuacji  organizacji  sportu  i  rywalizacji  międzyszkolnej  na  poziomie  gmin,  powiatu  

i  województwa.  W  jaki  sposób  umożliwić  ich  realizację  w  2015  roku,  gdyż  są  już

wyznaczone zawody i  koordynatorzy. Zarząd zaproponował  Radzie w projekcie uchwały  

w/s zmian w budżecie powiatu, zwiększenie o 20 0000 zł dotacji dla MOSu poprzez gminę

Gryfino. Należy przypomnieć,  że na ten cel została już  zapisana w budżecie na 2015 rok

kwota 103 000 zł. Na spotkaniu wszyscy uważali, że sport międzyszkolny i rywalizacja jest,

tak  jak  w  poprzednich  latach,  ważną  dziedziną  i  obszarem  dla  wychowania  młodzieży

masowej,  która  nie  uczestniczy  tylko  i  wyłącznie  w  profesjonalnych  klubach.  Ogólnie

stanowisko było takie, że warto wspomóc tę działalność. Z kolei w miesiącu kwietniu Rada

Miasta Gryfino wesprze działalność MOSu. Zarząd zaproponował również, co jest zapisane 

w projekcie zmian uchwały budżetowej, potraktowanie w taki sam sposób wszystkich gmin

we wspieraniu zadania jakim jest czytelnictwo. Dotychczas dotyczyło to bibliotek w gminie

Gryfino i Chojna. Takie działanie z pewnością pozytywnie wpłynie na współpracę powiatu 

z  gminami.  Starosta  wspólnie  z  Burmistrzem Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Mieczysławem

Sawarynem  i  Burmistrzem  Cedyni  p.  Gabrielą  Kotowicz,  odbył  spotkanie  u  Marszałka

Województwa  Zachodniopomorskiego.  Tematem  spotkania  było  m.in.  wsparcie  projektu

budowy  drogi  Szczecin-Binowo  w  ramach  nowej  perspektywy  unijnej.  Jednakże

niekończenie  jako  projektu  konkursowego,  ale  jako  projektu,  który  w  rezultacie  dotyczy

drogi, która służy przede wszystkim Szczecinowi jako dojazd do Puszczy Bukowej i do Pola

Golfowego  w  Binowie.  Miejsca  te  są  wizytówką  województwa  zachodniopomorskiego.

Przedmiotem rozmów była również  droga wojewódzka od Wojska Polskiego w Gryfinie  

w kierunku Gardna i Wełtynia, gdyż niestety na dzień dzisiejszy nie była ona uwzględniona 

w planie. Są zrobione dwa projekty dokumentacyjne dotyczące Wełtynia i ronda przy ulicy

Wojska  Polskiego.  Jest  to  dla  powiatu  również  ważna  sprawa,  dlatego  że  wiąże  się  to  

z przebudową  układu komunikacyjnego ulicy Kolejowej. Chodziło o to, żeby po pierwsze

wpisując  te  drogi  wojewódzkie  do  planu  RPO  również  od  razu  uwzględnić  sprawę

przebudowy ulicy Kolejowej. Tak, aby powiat nie musiał startować w konkursie tylko żeby

był to projekt bez konkursowy, jak w przypadku dróg wojewódzkich. Jeżeli chodzi o wkład

własny przy finansowaniu tej drogi to powiat na pewno zabezpieczy na ten cel środki. Jeżeli

radni  mają  jakieś  pytania  do  podejmowanych  przez  Zarząd  działań  to  odpowie  na  nie.

Starosta dodał, że Zarząd przyjął Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego

za  2014  rok,  które  przedłożył  Radzie  Powiatu  i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  

w Szczecinie, zgodnie z terminem do 31 marca 2015 r.
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Wiceprzewodniczący  Rady  Piotr  Bugajski złożył  zapytanie  do  sprawozdania  z  prac

Zarządu  Powiatu  odnośnie  zadania  realizowanego  wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  Dom  

z  Sercem  w  Trzcińsku-Zdroju,  czy  na  dzień  dzisiejszy  wstrzymane  jest  rozstrzygnięcie

przetargu na wybór wykonawcy.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  procedury  oczywiście  zostały

przeprowadzone,  natomiast  nie  ma  jeszcze  rozstrzygnięcia  tego  przetargu.  Jeżeli  umowa

zostanie podpisana to takie rozstrzygnięcie nastąpi, czyli procedura nie będzie powtarzana. 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bugajski powiedział, że w tym momencie prowadzone są

prace związane z wycinką  drzew przez jakąś  firmę.  Czy jest to firma, która brała udział  

w przetargu i ma szanse na zdobycia największej liczby punktów?

Pismo znak: BRZ.0002.5.2015.DK

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że w tej sprawie nie może udzielić

odpowiedzi, po sprawdzeniu zostanie ona udzielona.

III. Ocena  stanu

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. (druk nr 2/V); 

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  Wioletta  Rożko  przedstawiła  ocenę  stanu

bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Gryfińskiego  za  2014  r.  (prezentacja  multimedialna

stanowi zał. nr 4).

- brak pytań; 

IV. Sprawozdanie

Dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Gryfinie  

z realizacji projektów unijnych oraz działalności bieżącej jednostki;

Dyrektor  Jolanta  Majewska  przedstawiła  Sprawozdanie  Dyrektora  Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z realizacji projektów unijnych oraz działalności

bieżącej jednostki (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 5).

- brak pytań; 
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Na posiedzenie przyszła radna Monika Niedźwiecka (18+1=19).

Posiedzenie opuścił radny Tomasz Mirakowski (19-1=18).

V. Wnioski i interpelacje

radnych. 

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

międzysesyjnym wpłynęły trzy  interpelacje  nr  14-16/15  złożone przez  Radego Arkadiusz

Łysika (wszyscy radni otrzymali treść interpelacji wraz z odpowiedziami): 

- interpelacja nr 14/15

"W związku ze zgłaszanymi przez użytkowników drogi powiatowej /odcinek Stare Czarnowo-

Dobropole  Gryfińskie  w  kierunku  Szczecina/  problemu  ograniczonej  widoczności  w

momencie zbliżania się do rozwidlenia dróg zwracam się z prośbą o zbadanie sprawy oraz

zamontowanie  tzw.  "lustra".  Użytkownicy  pojazdów  zbliżając  się  do  zakrętu  w  drodze

powiatowej  nie  widzą  nadjeżdżających  pojazdów  od  strony  Kołowa.  Sprawa  ta  była

wielokrotnie przedmiotem interpelacji mieszkańców oraz radnych z Dobropola Gryfińskiego.

Dodatkowo zwracam się z prośbą o pilne uzupełnienie ubytków asfaltowych we wszystkich

drogach powiatowych zlokalizowanych w Gminie Stare Czarnowo".

- interpelacja nr 15/15

"W  nawiązaniu  do  wniosku  użytkowników  zwracam  się  z  prośbą  o  zmianę  lokalizacji

istniejącego oraz ustawienie nowego dodatkowego punktu przystankowego na odcinku drogi

powiatowej  Stare  Czarnowo-kierunek  Kołbacz  Nr  1437Z.  Proponuje  się  cofnąć  istniejący

przystanek w kierunku m. Stare Czarnowo około 200m/w miejsce naturalnej zatoczki.

Na lokalizację  dodatkowego "przystanku na żądanie" wskazuje  się  miejsce przy  zakładzie

produkującym ogniwa fotowoltaiczne Solarvolt /naprzeciw wskazania powyżej/"

- interpelacja nr 16/15

"W związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi przedłużenia Stargardzkiej miejskiej

linii autobusowej o trasę Stargard Szczeciński -Bielkowo-Kołbacz i tym samym zgłoszonym

wnioskiem radnego Rady Gminy Stare Czarnowo zwracam się  z  zapytaniem o możliwość

partycypowania przez powiat gryfiński w częściowych kosztach funkcjonowania wskazanej

wyżej  linii  na  etapie  jej  uruchomienia.  Koszt  utrzymania  przedłużonej  linii  /Bielkowo-

Kołbacz/  to  wydatek  rzędu  ok.  1000  zł./m-c.  Planuje  się  finansować  utrzymanie  linii  w

ramach zawartego trójstronnego porozumienia /Miastem Stargard Szczeciński, gminą Stare

Czarnowo, Powiat Gryfiński".
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VI. Sprawozdanie

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z działalności

jednostki za rok 2014:

Dyrektor  Marianna  Kołodziejska-Nowicka  przedstawiła  sprawozdanie  Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z działalności jednostki za rok 2014,

(prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 6).

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (18+1=19).

-  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014 (druk  

nr 3/V);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  V/34/2015 w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014, została podjęta jednogłośnie.

VII. Projekt  uchwały

Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  I  transzy  środków

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  

na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. (druk nr 4/V);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 
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wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  V/35/2015 w  sprawie  przyjęcia  I  transzy  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:  „Aktywny  samorząd”  

w 2015 r., została podjęta jednogłośnie.

VIII. Projekt  uchwały

Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  określenia  zadań  

i  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. (druk

nr 5/V);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  V/36/2015 w  sprawie  określenia  zadań  i  podziału  środków  Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przyznanych  Powiatowi  Gryfińskiemu  

na 2015 r., została podjęta jednogłośnie.

IX. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Mieszkowice (druk nr 6/V);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  V/37/2015 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Mieszkowice,

została podjęta jednogłośnie.
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X. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Gryfino (druk nr 7/V);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  V/38/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino,  została

podjęta jednogłośnie.

XI. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

(druk nr 8/V);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  V/39/2015 w sprawie  zmiany budżetu  powiatu  na  2015  rok,  została  podjęta

jednogłośnie.

XII. Odpowiedzi na 
wnioski i interpelacje radnych. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że w okresie międzysesyjnym zostały

udzielone w formie pisemnej wszystkie odpowiedzi na złożone interpelacje.

XIII. Sprawy różne, 
informacje, wolne wnioski. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  przypomniał o obowiązku

składania  oświadczeń  majątkowych  w  terminie  do  30  kwietnia  2015  r.  Następnie

poinformował  radnych,  że pisma  skierowane  do  wiadomości  Rady  Powiatu  w  Gryfinie

zgodnie z wykazem, znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie:

1. Interpelacja  nr  13/15 radnego Pawła Sławińskiego z dnia  24 lutego 2015 r.  wraz  

z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami (wszyscy radni otrzymali).

- zał. nr 8.

2. Interpelacje nr 14-16/15 radnego Arkadiusza Łysika z dnia 11 marca 2015 r. wraz z

odpowiedziami (wszyscy radni otrzymali). - zał. nr 9.

3. Uchwała Nr LIII.103.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w  Szczecinie  z  dnia  26  lutego  2015  r.  w  sprawie  wydania  opinii  o  możliwości

sfinansowania  deficytu  budżetowego  Powiatu  Gryfińskiego  wykazywanego  

w uchwale budżetowej na rok 2015. - zał. nr 10.

4. Uchwała Nr LIII.104.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 26 lutego 2015 r.  w sprawie wydania opinii  o prawidłowości

planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039. - zał. nr 11.

5. Zawiadomienie  z  Zachodniopomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Szczecinie  

o wszczęciu postępowania nadzorczego znak: NK.3.4131.59.2015.SA z dnia 9 marca

2015 r. dot. uchwały Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wraz 

z odpowiedzią Przewodniczącego Rady na ww. pismo. - zał. nr 12.

Przewodniczący  Rady Powiatu  w Gryfinie  Roman Michalski  powiedział,  że  wpłynęło

pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące skargi na Dyrektora Domu Pomocy

Społecznej w Nowym Czarnowie (zał. nr 13).
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek powiedział, że Komisja Rewizyjna

złożyła  pismo  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  o  przedłużenie  terminu  rozpatrzenia

skargi do 30 kwietnia br. W wyznaczonym czasie komisja nie zdołała zasięgnąć całkowitej

opinii pracowników oraz dyrektora, zostało praktycznie do przeprowadzenia jedno spotkanie,

po którym będzie można niejako zadecydować o tym, czy skarga jest zasadna czy też nie.

Poprzednie  spotkanie  Komisja  odbyła  w  Nowym  Czarnowie,  przy  czym  tych  punktów

nałożyło  się  tak  dużo  że  członkowie  komisji  nie  zdołali  wszystkich  omówić.  W sprawę

zaangażowało  się  wiele  osób,  oprócz  związków  zawodowych,  również  pracownicy.

Prawdopodobnie komisji uda się rozpatrzeć skargę na kolejnym wyznaczonym spotkaniu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w Gryfinie  Roman Michalski  powiedział,  że  skarżący

Organizacja  Zakładowa  NSZZ  „SOLIDARNOŚĆ  80”  przy  Domu  Pomocy  Społecznej  

w  Nowym  Czarnowie  otrzyma  pismo  o  konieczności  przedłużenia  terminu  rozpatrzenia

skargi  do 30  kwietnia  2015 r.  (zał.  nr  14).  Dodał,  że  w tym temacie  również  wpłynęło

zawiadomienie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania

nadzorczego (NK.3.4131.59.2015.SA) dotyczącego uchwały Nr IV/31/2015 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w  Nowym  Czarnowie.  Poproszono  o  dodatkowe  dokumenty,  które  zostały  złożone  

do  Urzędu  Wojewódzkiego.  Kierownik  Biura  Obsługi  Rady  i  Zarządu  poinformował,  

że w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Wydziału Nadzoru i Kontroli dowiedział się  

że  temat  zostanie  zamknięty  i  nie  będzie  kontynuowane  postępowanie  nadzorcze  w  tej

sprawie. 

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  Powiat  Gryfiński  współpracuje  

z Powiatem Uckermark. W związku z nową kadencją, ze strony Starosty Powiatu Uckermark

zostało przesłane zaproszenie do Rady Powiatu w Gryfinie, aby radni którzy wyrażą  wolę

wyjazdu, spotkali się z Radą Powiatu Uckermark w dniu 21 maja 2015 r. w Prenzlau. Stąd

prośba, aby radni możliwie w ciągu tygodnia zadeklarowali swój udział w Biurze Obsługi

Rady i  Zarządu,  gdyż  strona  niemiecka  chciałaby wiedzieć  na  przyjęcie  ilu  osób  ma się

przygotować.  Biuro  Rady  prześle  drogą  e-mailową  krótką  charakterystykę  Rady  Powiatu

Uckermark.
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  powiedział,  że  można

wpisać się na listę już dzisiaj lub w ciągu tygodnia w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.

Przewodniczący  Rady Powiatu  w Gryfinie  Roman Michalski  powiedział,  że  zgodnie  

z  ustawą  Zarząd  Powiatu  przyjął  dzisiaj  Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Powiatu

Gryfińskiego  za  2014  rok,  które  przekazał  Radzie  Powiatu  i  wszyscy  radni  w  dniu

dzisiejszym otrzymali takie sprawozdanie.

XIV. Zakończenie 
posiedzenia.

O  godz.  15.25  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  wobec

wyczerpania porządku obrad zamknął obrady V sesji Rady Powiatu w Gryfinie, jednocześnie

przekazał  wszystkim  zebranym  i  ich  rodzinom  najserdeczniejsze  życzenia  zdrowych,

spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Rady 

Roman Michalski
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