
     PROTOKÓŁ nr VI/15

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 29 kwietnia 2015 r.

VI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 kwietnia 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,  

w szczególności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg.

Jacka  Rudzińskiego,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu,  pracowników

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli pracowników Domu Pomocy Społecznej

w  Nowym  Czarnowie,  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  V/15  z  dnia  26.03.2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (18  za;  0  wstrz.;  

0 przeciw). 

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

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

odbył  8 posiedzeń:  12, 19, 23 i 26 marca oraz 02, 09, 16, 22, 29 kwietnia 2015 r. Radni
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otrzymali  sprawozdanie  z  części  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 internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Zarząd zajmował się

sprawa  bieżącymi  tj.  zmianami  w  planach  finansowych  jednostek,  ponieważ  dyrektor

jednostki  każdorazowo  musi  występować  o  zgodę  na  przesunięcia  między  działami  

i rozdziałami w planie finansowym jednostki. Między innymi związane było to z realizacją

projektów  unijnych  przez  jednostki  powiatu.  Projekt  pn.  „Młodzi  aktywni”  i  „Kobieta

atrakcyjny  pracownik”  realizuje  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Gryfinie.  Dwuletni  projekt  

pn.  „Edukacja  zdrowotna  przez  całe  życie”  realizuje  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie. Sprawy, które w szczególności zasługują na wskazanie to w dniu 12 marca Zarząd

podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i

słuchaczy  przyjmowanych  do  klas  pierwszych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Powiat

Gryfiński w roku szkolnym 2015/2016. Na bazie tejże uchwały nastąpi zatwierdzenie arkuszy

organizacyjnych  oraz  dokonywane  będą  rekrutacje  do  szkół.  Zarząd  wyraził  zgodę  

na zwiększenie finansowania na zakup sprzętu do pracowni elektrycznej w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Ma to związek ze zmianą w podstawie programowej

nauczania.  Doposażenie  stanowisk  egzaminacyjnych  ma  na  celu  umożliwienie  w  ogóle

przystępowania do takich egzaminów i zdobywania kwalifikacji zawodowych przez uczniów.

Zarząd  zatwierdził  tryb  postępowania,  wartość  szacunkową  i  Specyfikację  Istotnych

Warunków Zamówienia na jeden z etapów drogi powiatowej Żelisławiec-Szczecin, na drodze

Szczecin-Binowo. W dniu 22 kwietnia 2015 r. Zarząd w trybie przetargu nieograniczonego

wyłonił  wykonawcę  firmę  MALDROBUD  na  realizację  tej  drogi  z  oferowaną  ceną  

w wysokości 524 820,30 zł brutto. W tym roku wykonany będzie najgorszy odcinek 450 m, 

a cała droga ma długość 7 km. W międzyczasie w sprawie tej drogi spotkał się z panią Wójt

Starego Czarnowa,  a  także  z  przedstawicielami  Szczecińskiego Obszaru  Metropolitarnego

(SOM) i zostało powiatowi zagwarantowane dofinansowanie na 2016-2018 rok tejże drogi

kwotą  4 milionów złotych. Gmina Stare Czarnowo, która jest członkiem SOM scedowała  

na  powiat  kwoty,  które  będą  przyznane  na  rzecz  tejże  drogi  w  ramach  zintegrowanych

obszarów terytorialnych.  Droga jest  ważna nie tylko dla powiatu,  ale dla całego regionu  

a w szczególności Szczecina. Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla Cechu Rzemiosł

Różnych  w  kwocie  3 000,00  zł  skierowaną  do  przedsiębiorców  z  całego  powiatu,  

aby  umożliwić  im  udział  w  targach  INKONTAKT  2015  w  m.  Schwedt.  Dodatkowo

poinformował, że na obchodach 70. rocznicy forsowania Odry na Cmentarzu w Siekierkach

powiat  reprezentowany  był  przez  członka  Zarządu  T.  Siergieja,  radnego  Z.  Malika  
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oraz Starostę Gryfińskiego. Jeżeli radni mają jakieś pytania do podejmowanych przez Zarząd

działań to odpowie na nie. 

III. Sprawozdanie  z

działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za

2014 r. (druk nr 2/VI);

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński

przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Gryfinie za 2014 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 4). W tym roku dokument

został  rozszerzony o elementy analizy zagrożeń  oraz  analizę  zabezpieczenia operacyjnego

terenu. W całości stanowi to pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego  

na terenie powiatu gryfińskiego.

Posiedzenie opuścił radny Tomasz Siergiej (18-1=17).

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że pod koniec ubiegłej kadencji Rady kiedy zasiadał

w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na tej sali toczyła się dyskusja na temat ubezpieczenia

strażaków z ochotniczej straży pożarnej. W tle tej sprawy był nieszczęśliwy wypadek w Lisim

Polu, w wyniku którego strażak utracił nogę. Czy coś zostało zrobione w tej kwestii? Chodził

o dobór  takiej  formy  ubezpieczenia,  żeby w przypadku takiego  typu  zdarzeń  strażak  nie

pozostał sam, żeby mógł skorzystać z ubezpieczenia, które gwarantowałoby mu świadczenia

typu emerytalne czy inne odszkodowania. W drugiej kwestii, pan Komendant był uprzejmy

wspomnieć,  że  południe  powiatu,  rejon  Mieszkowic,  dostał  nowe  pojazdy  i  to  chwała

wszystkim, którzy się  do tego przyczynili.  Czy w ocenia pana Komendanta brak jest  tam

profesjonalistów  typu  oficerowie  państwowej  straży  pożarnej,  którzy  koordynowaliby

działania  szczególnie  w  tym  wskazanym  na  wykresach  okresie  największych  zagrożeń.

Pojazdy – pojazdami, sprzęt – sprzętem, ale ma świadomość, że za wielu profesjonalistów to

nie ma tam pomimo wszystkich szkoleń. Poddaje ten temat do rozmyślań i do rozmów przy

kolejnym spotkaniu. A trzecia rzecz to jadąc na sesję widział oflagowaną Komendę Straży

Pożarnej, zatem czy mieszkańcy powiatu mogą czuć się bezpiecznie ze względu na protest?

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński

powiedział, jeżeli chodzi o protest to absolutnie nie ma powodów do obaw. Czasami straż

musi zaakcentować swoje niezadowolenia wynikające z niedoszacowania budżetu. Nie jest to
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jakaś inwencja komendanta, tylko przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie funkcjonują związki zawodowe NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, które połączyły siły 

w  ogólnopolskiej  akcji  w  celu  zamanifestowania  pewnych  niepokoi,  które  panują  wśród

strażaków. Nie chciałby tutaj przytaczać  płaszczyzn, których dotyczy akcja protestacyjna.  

Od kilku lat bezskutecznie trwały rozmowy poprzez wskazanie tych obszarów, które należy

doszacować  w  budżetach  straży  pożarnej.  A  dotyczy  to  m.in.  nadgodzin  strażaków.  

W  przypadku  powiatu  gryfińskiego  nie  musieli  stosować  jakiś  specjalnych  zabiegów,  

bo może powiedzieć że radzą sobie. Jednakże w niektórych miejscach w Polsce zdarzało się,

że  jak  strażak  podnosił  kwalifikacje,  awansował  a  w  budżecie  nie  było  środków,  żeby

podnieść  mu odpowiednio uposażenie. Ogólnie dotyczy to różnych płaszczyzn, ale pewne

nieprawidłowe działania były stosowane stąd też ta akcja. Jednakże cała ta akcja absolutnie

nie  ma  żadnego  związku  z  działalnością  Komendy  w  trybie  interwencyjnym.  

Na wezwania straż jedzie z taką samą sprawnością i prędkością jak do tej pory. Absolutnie

nie  ma tu  powodów do obaw,  że  straż  nie  wyjedzie  na wezwanie.  Jeżeli  chodzi  o  kadrę

oficerską, czy też dowodzenie podczas działań na terenie południowym powiatu to również

powodów do obaw nie ma. Zdaje sobie sprawę, że Gryfino jest w niekorzystnej lokalizacji  

w  stosunku  do  układu  powiatu.  Trzeba  przejechać  70  kilometrów  na  południe  

do  tych  najdalszych  miejscowości.  Krajowy  System  Ratowniczo-Gaśniczy,  który  działa  

w oparciu właśnie o struktury państwowej straży pożarnej jak również ochotniczych straży

pożarnych, tak jest zorganizowany, że czas dojazdu i tak nie może być większy jak 15 minut.

Jeśli chodzi o tereny gminy Mieszkowice to najbliższe akurat jest Dębno, gdzie jeśli tylko

sytuacja i procedury tego wymagają to dysponowane są zastępy państwowej straży pożarnej,

ale nie z Gryfina. Tutaj nie ma zastosowania podział administracyjny, a strażacy jadą albo 

z Dębna bądź z Myśliborza. Na terenie powiatu gryfińskiego podejmują te działania zarówno

pod względem ratowniczo-gaśniczym, jak i też  samego dowodzenia. To jest tylko kwestia

jakiego zdarzenia to dotyczy. W pokazanej statystyce niestety jest bardzo dużo pożarów traw 

i  nieużytków,  nie  sposób  wysyłać  oficera  do  każdego  takiego  zdarzenia.  Trzeba  trochę

zaufania do ochotników, których poziom wyszkolenia jest bardzo wysoki i doskonale radzą

sobie z  tego typu działaniami.  A jeżeli  są  to  już  bardziej  zaawansowane działania wtedy

oczywiście jedzie oficer z Gryfina, Dębna czy Myśliborza W sytuacji kiedy dysponuje taką  

a  nie  inną  ilością  etatów  stworzenie  filii,  biura  czy  obsadzenie  oficera  operacyjnego  

na  dyżurze  nie  jest  realne  do  zrealizowania.  Oceniając  zarówno  stopień  przygotowania

poszczególnych jednostek do działań  czy  też  realizację  zadań  przez  strażaków,  nie  widzi

powodów do jakichkolwiek obaw. Zadania wykonywane są  prawidłowo. Z drugiej  strony
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stara  się  tak  organizować  i  współpracować  z  jednostkami  OSP,  że  funkcjonariusze

Państwowej  Straży  Pożarnej  często  są  członkami  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  gdzie

wiodą  prym  pod  względem  zarówno  szkolenia,  jak  i  też  dowodzenia  oraz  realizacji

interwencyjnych zadań.  Praktycznie w każdej jednostce OSP jest jakiś  zawodowiec. Są  to

celowe działania. Odnośnie ubezpieczeń to nie ma takiej siły sprawczej, żeby wymuszać ani

nawet nie ma zamiaru podejmować  takich prób, na samorządach gmin, żeby wskazywać  

im sposób, zakres i wartość ubezpieczeń. To wszystko zależy od możliwości budżetowych,

również  od  samego  podejścia  włodarzy.  Ogólnie  jest  to  uregulowane  odpowiednimi

przepisami.  Wcześniej  sygnalizował  sprawę  przy okazji  wypadku druha z jednostki  OSP  

w Chojnie,  gdzie  miał  miejsce  splot  pewnych okoliczności  i  nieprawidłowości.  Na  dzień

dzisiejszy każdy strażak biorący udział w działaniach, co jest w sposób ciągły sprawdzane,

podlega  ubezpieczeniu.  Nie  mniej  jednak  nie  ma  możliwości  wpływania  na  sam zakres  

i wartość ubezpieczenia, gdyż to już należy do kompetencji gmin. Po analizie ubezpieczeń  

w  poszczególnych  gminach  okazało  się,  że  niektóre  wyciągnęły  właściwe  wnioski  

i rozszerzyły zakres ubezpieczeń dla strażaków.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  chciałby  uzyskać  informację  

jakie były straty majątkowe i jeżeli były to zdrowotne, które powstały w 2014 roku w wyniku

zdarzeń  pożarowych na terenie powiatu.  Poprosił  o  ocenę  czy w ramach podejmowanych

akcji występują jakieś problemy, co do skuteczności i efektywności oraz ewentualnie czasu

podejmowania reakcji na zdarzenie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński

powiedział,  że  co  do  wartości  strat  przyjmowane  są  często  wartości  szacowane  przez

dowodzącego strażaka. Jeżeli dotyczy to części budynku mieszkalnego to ocenia się że straty

dotyczące  budynku  są  rzędu  100 000  czy  200 000  zł,  plus  straty  wynikające  z  utraty

wyposażenia. Ogólnie są to kilkumilionowe wartości, jednak starają się nie posługiwać takim

szacowaniem. Często firmy ubezpieczeniowe czy podmioty zlecające dokładne szacowanie

strat  wykazują  duże  rozbieżności  w  ocenie.  Na  pewno  są  to  rzędu  kilku  milionów

oszczędności, których wartości nie można jednak stricte brać jako oszacowanych. Jest to dość

trudne dokonać  oceny  bez  postępowania.  Podobnie  jest  jeżeli  chodzi  o  przyczyny  to  też

ustalają  je  dowodzący  działaniami  i  zawsze  jest  w  nomenklaturze  straży  używane

sformułowanie  „prawdopodobna  przyczyna”,  ponieważ  podawana  jest  bez  prowadzenia

zleconego  postępowania  przez  uprawnione  organy  typu  policja,  prokuratura  czy
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powoływanych biegłych z zakresu pożarnictwa. Często zdarzało się że ktoś ze straży określił,

że było to „zwarcie” a w wyniku faktycznego postępowania okazywało się że to była inna

przyczyna.  W zakresie  strat  w ciągu roku to  są  wielomilionowe straty  a  oszczędności  są

kilkudziesięciokrotnie  większe.  Pośrednio  przyjmując  jeżeli  wystąpił  pożar  budynku

mieszkalnego, którego wartość to 300 000 – 400 000 zł to wystarczy kilka takich pożarów

i przekraczane są wartości milionowe. Komendant dodał, że co roku zaznaczał to w swoich

sprawozdaniach i wykazywał, że straży udało się uratować kilkadziesiąt milionów złotych.

Starosta  Gryfiński  Wojciech Konarski  zapytał,  jak  pan Komendant  ocenia  czas  reakcji

podejmowanych akcji i jak one wpływają na efektywność.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński

powiedział,  że lokalizacja  jednostek ochotniczych straży pożarnej  jest  tak  rozmieszczona,

żeby za każdym razem nie  przekraczać  15 minut  na dotarcie  do zdarzenia w najbardziej

odległych  miejscach.  Jest  to  w  czasie  rzeczywistym i  w  sposób  bieżący  monitorowane  

w  systemie.  System  wspomagania  decyzji  lokalizuje  jednostki,  które  wyjadą  a  także

rejestrator  zapisuje  zgłoszenie  i  wszystkie  korespondencje  radiowe.  Zatem  każdorazowo

jeżeli tylko byłby przekroczony czas 15 minut to od razu ma informację z takiego zdarzenia 

i  analizę  z  jakich  powodów  ten  czas  został  przekroczony.  Może  przedstawić  Radzie  

w najbliższym czasie dokładną analizę czasu dotarcia na miejsce zdarzenia – mapę pokrycia

terenu.  To  wszystko wychodzi  ze  statystyk.  Tutaj  absolutnie  nie  ma  powodów do obaw,

ponieważ  przedstawia się to bardzo dobrze. Zdarzają  się  incydentalne przypadki kiedy ten

czas może być przekroczony. Czasami zdarza się tak, że np. o 2 w nocy zbierze się w 5 minut

trzech ratowników OSP, którzy czekają na kolejnych, gdyż nie mogą wyjechać w niepełnym

zespole z uwagi na kwestię bezpieczeństwa. Stosowne procedury w zakresie dysponowania

sił i środków są sprecyzowane w ten sposób, że są dublowane wyjazdy. Jeżeli na przykład

pożar  jest  w okolicznej  miejscowości  to  praktycznie  wysyłane są  dwie  bądź  trzy lokalne

jednostki  OSP  do  zdarzenia,  żeby  zminimalizować  ryzyko,  że  któryś  ochotnik  w  danej

jednostce  nie  dobiegnie.  Takich  zdarzeń  jest  do  pięciu  w  roku.  Straż  posiada  system

selektywnego  alarmowania,  czyli  nie  musi  dodzwonić  się  do  strażaka  ochotnika,  żeby

uruchomić  syreny  tylko  wykonuje  to  zdalnie.  Syrena  wyje  i  pozostaje  tylko  kwestia  ilu

strażaków  się  zbiegnie.  Wdrażane  są  pewne  rozwiązania  umożliwiające  przesyłanie

powiadomień na prywatne telefony komórkowe ochotników. Tak, że oprócz syreny strażacy

dodatkowo  wiedzą,  że  mają  zgłoszony  wyjazd.  Te  możliwości  techniczne  powodują,  
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że przypadków niepełnych obsad jest coraz mniej. Czasami są to odczucia osób oczekujących

na pomoc, które odczuwają że to 20 - 30 minut, natomiast po sprawdzeniu okazuje się że po

12  minutach  załoga  była  na  miejscu.  Zatem  czas  dojazdu  nie  przekracza  15  minut.  

W przypadku oczywiście jednostki struktur państwowej straży pożarnej to praktycznie w pół

minuty załoga wyjeżdża z komendy i pozostaje tylko kwestia odległości od zdarzenia.

IV. Sprawozdanie  z

działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2014 r. (druk nr 3/VI);

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie  Bogusława  Florek  przedstawiła

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2014 r. (prezentacja

multimedialna stanowi zał. nr 5).

- brak pytań; 

V. Sprawozdanie

Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Nowym  Czarnowie  

z realizacji projektów unijnych oraz działalności bieżącej jednostki;

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Nowym  Czarnowie  Małgorzata  Wakuluk

przedstawiła  Sprawozdanie  Zespołu Szkół  Specjalnych  w Nowym Czarnowie  z  realizacji

projektów unijnych oraz działalności bieżącej jednostki (prezentacja multimedialna stanowi

zał. nr 6).

- brak pytań; 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że na jego ręce

wpłynęło zaproszenie na imprezę  turystyczno-integracyjną  „Leśna Polana”, która odbędzie

się  21 maja o godz. 10.00 w Zespole Szkół  Specjalnych w Nowym Czarnowie, na którą  

w imieniu pani dyrektor serdecznie zaprasza.

VI. Wnioski i interpelacje

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

międzysesyjnym  wpłynęły  dwie  interpelacje  nr  17  i  18/15  złożone  przez  radego  Pawła

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

-  interpelacja nr 17/15  dot. stanu nawierzchni  drogi na ulicach: Łyżwiarskiej,  Willowej  

i Owocowej w Chojnie

"Zwracam się  z prośbą o uzupełnienie brakujących ubytków nawierzchni drogi na ulicach

Łyżwiarskiej  i  Owocowej  w  Chojnie.  Uszkodzona  nawierzchnia  stwarza  zagrożenia  

dla  kierowców.  Informację  proszę  przekazać  do  Wydziału  Zarządzania  Drogami.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o możliwe zaplanowanie w przyszłym roku budżetowym

remontu w/w ulic, poczynając od Łyżwiarskiej, Willowej i Owocowej. W 2014 roku wykonana

została nowa nawierzchnia i chodnik na ulicy Łąkowej, która przylega bezpośrednio do ulic

Łyżwiarskiej i Willowej. Dobrze byłoby te prace kontynuować ".

-  interpelacja  nr  18/15  dot.  objazdów  wyznaczonych  w  związku  z  remontem  ulicy

Jagiellońskiej w Chojnie

"Zwracam  się  z  prośbą  do  Wydziału  Zarządzania  Drogami  o  przemyślenie  pomysłu

związanego  z  wprowadzeniem  zakazu  parkowania  wzdłuż  ulicy  Wilsona  w  Chojnie  

oraz  ponownego  przemyślenia  objazdu  dla  samochodów  ciężarowych  powyżej  3,5  tony.  

W związku z remontem ulicy Jagiellońskiej, ruch został skierowany na ulicę Wilsona, jest tam

wąska droga wzdłuż której parkują samochody. Spore trudności z pokonaniem tego odcinka

mają  ciągniki siodłowe z naczepami. Kolejnym problemem są  wysokie progi zwalniające,  

od  momentu  zmiany  organizacji  ruchu,  straż  pożarna  kilkukrotnie  interweniowała  przy

plamach  oleju  znajdujących  się  na  drodze,  prawdopodobnie  powstały  one  wskutek

uszkodzenia  samochodu  podczas  przejazdu  przez  próg.  W  przypadku  wprowadzenia

czasowego  zakazu  parkowania  na  wspomnianej  ulicy,  należałoby  stworzyć  miejsca

parkingowe dla klientów i pracowników okolicznych sklepów, w tym celu można wykorzystać

plac należący do Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chojnie."

VII. Projekt  uchwały

Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 4/VI);
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji (zał. nr 7) i umożliwił dyskusję. Przed rozpoczęciem sesji pracownicy Domu Pomocy

Społecznej w Nowym Czarnowie zgłosili chęć zabrania głosu w tym punkcie.

Irena  Laskowska powiedziała:  „Szanowna  Rado  i  Szanowni  Goście,  Dom  Pomocy

Społecznej  w  Nowym  Czarnowie  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  niepełnosprawnych

intelektualnie  liczy  120  mieszkańców:  80  dorosłych  i  40  dzieci.  Na  siedmiu  oddziałach

pracuje 48 osób z zespołu terapeutycznego, opiekuńczego świadczącego opiekę całodobową.

Średni  staż  ludzi  tu  pracujących  to  z  20  letnim  stażem  w  tej  placówce.  Pracowaliśmy  

z wieloma dyrektorami i nigdy nie było problemu z podjęciem dialogu i współpracą. Obecna

pani  dyrektor  stwarza  sytuację  konfliktową,  nerwową  ze  znamionami  zastraszania,  

co bezpośrednio wpływa na złą atmosferę  w pracy i niekorzystnie wpływa na mieszkańca.

Mieszkańcy stają się nerwowi, konfliktowi, agresywni. Prze pół roku pani dyrektor udzieliła 

7  kar,  a  wyjaśnień  trudno  zliczyć,  naganą  ukarała  opiekuna  za  posiłek  zmiksowany  dla

mieszkańca, który wymaga podania posiłku w takiej formie. Boimy się przychodzić do pracy,

gdyż nie wiemy czy dostaniemy naganę czy upomnienie. Do obecnej chwili nie znamy stanu

budżetu Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy dopytują się gdyż mają trudną sytuację

materialną. Leży nam na sercu dobro naszych mieszkańców, jesteśmy ich kuratorami tych

dzieci, dbamy o nie jak najlepiej jak potrafimy. Stawka wyżywienia dzienna jest bardzo niska,

więc  dokupujemy  im  z  ich  środków  własnych  owoce,  soki,  jogurty,  pampersy  i  inne

potrzebne rzeczy. Do tej pory miałyśmy grafikowo przyznane 4 godziny miesięcznie, obecna

pani  dyrektor  zabrała  te  4  godziny,  więc   dzieci  będą  pozbawione  tych  dodatkowych

zakupów.  Czy  na  tym ma  polegać  dobro  mieszkańca?  Całe  lata  wpajano  nam,  iż  dobro

mieszkańca jest na pierwszym miejscu, bo to jest ich dom i tu mają się czuć komfortowo.

Dziękuję.”

Urszula Przepiórka powiedziała, że: „Szanowana Rado ja dokończę. Nie możemy pracować

pod taką presją, że przychodzimy do pracy i się boimy, czy pani dyrektor będzie zadowolona

czy nie, czy dostaniemy upomnienie, naganę czy będziemy pisać wyjaśnienia. Jesteśmy tak

bardzo zmęczone tą sytuacją, że zamiast skupić się na swojej pracy zastanawiamy się, która

dostanie  dziś  upomnienie  czy  naganę.  Pani  dyrektor  swoim postępowaniem wprowadziła

bardzo  złą  atmosferę,  która  odbija  się  na  mieszkańcach.  Zaczynają  reagować  nerwowo  

i agresywnie względem siebie i innych osób. Oczekujemy też na kolejne spotkanie, ponieważ

już po pierwszym kwartale wynikło dużo nowych spraw konfliktowych. Dziękuję”.

9



Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przypomniał, że skarga jest

datowana  na  23  stycznia  2015  r.  Rada  Powiatu  upoważniła  Komisję  Rewizyjną  

do  przeanalizowania,  zbadania  i  wyciągnięcia  wniosków z tej  skargi.  Prace  trwały dosyć

długo. Wypracowane przez Komisję stanowisko było też przedmiotem prac poszczególnych

komisji  stałych.  Radni  mają  świadomość  wszystkich  zawartych  argumentów  i  zarzutów  

w skardze, które jeżeli  się  potwierdziły to Komisja Rewizyjna to wskazała. Jest stosowny

projekt uchwały i stanowiska komisji stałych.

Radny Rafał Mucha powiedział, że panie powiedziały o czterech godzinach grafikowych.

Czy chodzi o to,  że w ramach etatu panie miały cztery godziny na realizację  zakupów?  

Czy coś w tej materii się zmieniło? Jest to nowa sprawa, o której nie słyszał wcześniej.

Osoba z widowni odpowiedziała, iż miały cztery godziny i zostały im one zabrane, więc dzieci

zostaną pozbawione tych zakupów.

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w otrzymanym uzasadnieniu niepokoi go kilka

rzeczy. Do punktu 1 „Wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie pisania raportów

przez  pielęgniarki  i  opiekunów  podyktowane  było  potrzebą  uporządkowania  zapisów.

Raporty stanowią ważny dokument źródłowy odzwierciedlający istotne informacje dotyczące

zarówno  mieszkańców,  jak  i  charakteru  pracy  personelu.”  –  to  wszystko  w  porządku.

Natomiast nie ma tu informacji, czy pisanie raportów, jak to słyszał od załogi, nie odbywa się

jednak kosztem czasu poświęconego pielęgnacji tych osób, które im podlegają. Należy mieć

świadomość, że mieszkańców jest 120, wymagających codziennej opieki, którzy są  mocno

niesamodzielni.  W  związku  z  tym  ten  konflikt,  który  był  a  rozpatrywana  jest  skarga  

ze stycznia do dnia dzisiejszego nic się niestety nie polepszyło. To, co się słyszy niepokoi go,

tym bardziej że jest lekarzem i od czasu do czasu otrzymuje telefony podczas dyżurów nocnej

opieki lekarskiej, że leki nie zostały podane temu pacjentowi co trzeba tylko innemu. Ostatnio

wyszła sprawa jakiegoś zgonu, lecz nie zna szczegółów. Na pewno ten konflikt przekłada się

niezależnie od tego kto ma rację na panującą tam atmosferę. Nikogo nie stać na to, żeby ten

konflikt był w dalszym ciągu przeciągany w czasie. On musi być zakończony, bo stanie się

naprawdę  nieszczęście  i  trzeba  będzie  zamknąć  czy  ewakuować  ten  Dom.  Na  ostatnim

posiedzeniu   Komisji  Ochrony  Cywilnej,  Zagrożeń  Nadzwyczajnych  i  Administracji

Zespolonej radny P. Sławiński proponował, żeby przeprowadzić tam jakąś mediację miedzy

stronami. Być  może jest  to rozwiązanie. Rady nie stać  nawet na kolejny dzień  konfliktu,  

bo  nieszczęście  może  stać  się  nawet  jutro.  Stąd  apel  do  pani  Dyrektor  DPS w  Nowym
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Czarnowie,  która  jest  tam  już  parę  miesięcy  czy  mogłabym  dzisiaj  przedstawić  swoje

stanowisko i punkt widzenia w sprawie oraz zapewnić, że w najbliższym czasie już od jutra ta

atmosfera się polepszy. Są tutaj rzeczy oczywiste, które powinny być rozwiązane na terenie

zakładu bez udziału powiatu. Jeżeli już coś dochodzi na sesję i jest dostępne dla mediów to

niedobrze dla każdego zakładu opieki zdrowotnej. To rzuca cień podejrzenia, że coś się dzieje

nie  w  porządku.  Chciałby  usłyszeć,  jak  każdy  z  obecnych,  zapewnienie  ze  strony  pani

Dyrektor, że jest w stanie poprawić to w najbliższym czasie. A jeżeli nie to niech odejdzie 

i  wstydu  oszczędzi  sobie.  Niech  jak  najszybciej  ta  dobra  atmosfera  zapanuje  na  terenie

zakładu, który ma przecież swoje osiągnięcia, opiekuje się ludźmi w sposób dobry od wielu

lat. Wcześniej nie było zastrzeżeń, a w tej chwili te niepokoje rzucają cień. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  powiedział, że na sali nie

jest  obecna  pani  Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Czarnowie.  Komisja

Rewizyjna zajmowała się  merytorycznie skargą  i  odnosiła się  do poszczególnych punktów

czy nastąpiło tam złamania prawa czy nie. Inną sprawą jest atmosfera, o której mówił radny

T.  Mirakowski,  z  czym  całkowicie  się  zgadza  i  jest  przekonany,  że  na  etapie  organu

prowadzącego będzie temat mediacji, o ile to dobre słowo w sytuacji tak daleko posuniętego

procesu konfliktu, czego nie należy przesądzać bo zawsze jest jakaś nadzieja i zawsze można

rozmawiać. Jednakże nie sądzi, żeby można było jeszcze o tym dyskutować zwłaszcza, że nie

ma pani Dyrektor obecnej na dzisiejszym posiedzeniu Rady. Wobec braku głosów zamknął

dyskusję, następnie w obecności 17 radnych zarządził głosowanie: 

za - 16, 

przeciw - 1, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  VI/40/2015 w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Domu  Pomocy

Społecznej w Nowym Czarnowie, została podjęta większością głosów.

O godz. 15.50 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minut przerwy.

VIII. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z  realizacji  Programu  współpracy  Powiatu  Gryfińskiego  z  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego w 2014 roku (druk nr 5/VI);
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr VI/41/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy

Powiatu  Gryfińskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku, została podjęta jednogłośnie.

IX. Projekt  uchwały

Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  udzielenia  dotacji  

z  przeznaczeniem  na  realizowane  w  2015  roku  prace  konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 6/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  VI/42/2015 w  sprawie  udzielenia  dotacji  z  przeznaczeniem na  realizowane  

w 2015 roku prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na  obszarze  powiatu  gryfińskiego,  została

podjęta jednogłośnie.

X. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Gryfino (dot. dofinansowania obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na

ziemi gryfińskiej) (druk nr 7/VI);
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 16, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 1, 

Uchwała nr  VI/43/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino, została

podjęta większością głosów.

Posiedzenie opuścił radny Rafał Mucha (17-1=16).

XI. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Banie (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk nr 8/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  16  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 16, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  VI/44/2015 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Banie,  została

podjęta jednogłośnie.

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (16+1=17).

XII. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Cedynia (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk nr 9/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 
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wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  VI/45/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cedynia, została

podjęta jednogłośnie.

XIII. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Mieszkowice (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk nr 10/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  VI/46/2015 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Mieszkowice,

została podjęta jednogłośnie.

XIV. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Moryń (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk nr 11/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  VI/47/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie  Moryń,  została

podjęta jednogłośnie.

XV. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Stare  Czarnowo  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych  bibliotek)  (druk  nr

12/VI);
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  VI/48/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Czarnowo,

została podjęta jednogłośnie.

XVI. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Trzcińsko-Zdrój  (dot.  dofinansowania  dla  gminnych  bibliotek)  (druk  nr

13/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  VI/49/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcińsko-Zdrój,

została podjęta jednogłośnie.

XVII. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Widuchowa (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) (druk nr 14/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

15



Uchwała  nr  VI/50/2015 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Widuchowa,

została podjęta jednogłośnie.

XVIII. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Gryfino  (dot.  dofinansowania  opracowania  koncepcji  budowy  drogi

technologicznej Czepino–Żabnica) (druk nr 15/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  VI/51/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino, została

podjęta jednogłośnie.

XIX. Projekt  uchwały

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

(druk nr 16/VI);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  7), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  VI/52/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,  została podjęta

jednogłośnie.

XX. Sprawozdanie  z

dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  

od początku roku do dnia 31.03.2015 r. (druk nr 17/VI);
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Komisje stałe Rady Powiatu zapoznały się ze sprawozdaniem.

- brak pytań.

XXI. Odpowiedzi na 
wnioski i interpelacje radnych. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że w okresie międzysesyjnym zostały

udzielone  w  formie  pisemnej  odpowiedzi  na  złożone  interpelacje,  które  wszyscy  radni

również otrzymali.

XXII. Sprawy różne, 
informacje, wolne wnioski. 

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. Wpłynęło

również  zaproszenie  od  Gryfińskiego  Koła  Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  

z  Upośledzeniem Umysłowym na obchody Dnia  Godności  Osoby z  Niepełnosprawnością

Intelektualną – Neptunalia 2015, które odbędą się w dniu 5 maja 2015 roku.

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie:

1. Materiały  z  bieżącej  pracy  Zarządu  Związku  Powiatów  Polskich  (informacje  

z  posiedzeń  poszczególnych  Zespołów  Komisji  Wspólnej  Rządu  i  Samorządu

Terytorialnego dot. opiniowania projektów ustaw) - zał. nr 8.

2. Interpelacje  nr  17-18/15  radnego  Pawła  Sławińskiego  złożone  w  okresie

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

3. Skarga na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 31 marca 2015 r. -

zał. nr 10.

4. Artykuł  prasowy z Kuriera Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. dot. sytuacji

finansowej Powiatu Myśliborskiego - zał. nr 11.

Pisma, których nie było w wykazie pism przekazanym Radnym w materiałach sesyjnych:

5. Odpowiedź  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  na  interpelację  nr  17/15

radnego Pawła Sławińskiego (wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 12.
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6. „Kalejdoskop  Zachodniopomorskiego  Rynku  Pracy”  zawierający  informacje  

o sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego (dostępny na stronie

Zachodniopomorskiego  Obserwatorium  Rynku  Pracy  –  www.zorp.wup.pl,  gdzie

zamieszczane  są  również  cyklicznie  najnowsze  opracowania,  raporty,  związane  

z lokalnym rynkiem pracy) - zał. nr 13.

7. Zaproszenie  na  Międzynarodową  Konferencję  Naukową  „XXV-lecie  samorządu

terytorialnego  w  Polsce  –  Gdzie  jesteśmy?  Dokąd  zmierzamy?”  pod  patronatami

„Prezydenta  RP  Bronisława  Komorowskiego”.  25  –  lecie  Samorządności”  

oraz  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,  która  odbędzie  się  w dniu  

20 maja 2015 r. w Szczecinie - zał. nr 14.

8. Odpowiedź  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  na  interpelację  

nr 18/15 radnego Pawła Sławińskiego (wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 15.

9. Odpowiedź  uzupełniająca  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  

na  interpelację  nr  12/15  radnego  Piotra  Bugajskiego  (wszyscy  radni  otrzymali).

Odpowiedź na interpelację została radnym przekazania na IV sesji Rady Powiatu. -

zał. nr 16.

10. Odpowiedź  uzupełniająca  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  

na  interpelację  nr  13/15  radnego  Pawła  Sławińskiego  (wszyscy  radni  otrzymali).

Odpowiedź na interpelację została radnym przekazania na V sesji Rady Powiatu. - zał.

nr 17.

Przewodniczący  Rady Powiatu  w Gryfinie  Roman Michalski  powiedział,  że  wpłynęła

skarga  na  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Gryfinie.  W  związku  z  tym,  

że do zadań Komisji Budżetu i Gospodarki należą sprawy w zakresie m.in. przeciwdziałania

bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, zaproponował  przekazanie powyższej

skargi do zbadania przez Komisję Budżetu i Gospodarki. Radni zaakceptowali propozycję.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  skarga  jest  innego  charakteru  

od poprzedniej, a złożona została przez osobę, która uważa, że nieotrzymanie odpowiedzi  

w terminie zaskutkowało dla niej negatywnymi działaniami.

XXIII. Zakończenie 
posiedzenia.
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O  godz.  16.15  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  wobec

wyczerpania porządku obrad zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Rady 

Roman Michalski
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