
PROTOKÓŁ nr VII/15

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 28 maja 2015 r.

VII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 28 maja 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 14 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

Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Gryfinie  insp.  Andrzeja  Stechnija,  Komendanta

Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gryfinie  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 Dominikę Konopnicką. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego

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

Protokół  nr  VI/15  z  dnia  29  kwietnia  2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (14  za;  

0 wstrzymujących się; 0 przeciw). 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli radni: Anna Ciszkiewicz, Joanna Kostrzewa,

Wojciech Fedorowicz, Marek Brzeziński.

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VII).

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  powiedział, że w okresie międzysesyjnym Zarząd

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

w materiałach sesyjnych.  Starosta  poinformował,  że  z  radną  Anną  Ciszkiewicz  i  radnym

Rafałem  Muchą  uczestniczyli  w  spotkaniu  dot.  środowiska  osób  niepełnosprawnych.  

W  okresie  między  sesyjnym  Zarząd  zlecił  również  ogłoszenie  przetargu  na  zadanie  
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pn.  „Budowa windy  osobowej  w budynku szkoły  ZSP Nr  2   w  Gryfinie”.  W tym roku

szkolnym jest jedna osoba niepełnosprawna, która uczęszcza do tej szkoły. Winda ma zostać

wykonana  w  okresie  wakacyjnym.  Jedyną  rzeczą,  jaką  mogą  żałować,  to  że  PFRON  

nie  ogłosił  programu  w  zakresie  wyrównywania  barier  architektonicznych  i  nie  zdobyli

środków unijnych  na  to  przedsięwzięcie.  W latach  poprzednich  udawało  się  otrzymywać

takowe dofinansowanie.  Starosta  powiedział,  że  na  posiedzeniu  Zarządu w dniu  21 maja

zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gryfinie w sprawie wykonania prac

remontowych  budynku  położonego  w  Gryfinie  przy  ul.  Szczecińskiej  33.  Zawarte

porozumienie  reguluje  realizację  kolejnego etapu prac  polegającego na  remoncie  parteru  

i piwnicy oraz wyznacza Powiat Gryfiński jako jednostkę biorącą na siebie odpowiedzialność

za  wykonanie  tego  zadania.  W  związku  z  powyższym  Powiat  Gryfiński  wszczął

postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn.  „Adaptacja  budynku  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  -  budynek  przy  

ul.  Szczecińskiej  33  w  Gryfinie”.  Powiat  przeznaczył  na  tę  inwestycję  250 000,00  zł,  

co  ma  również  umożliwić  dalsze  starania  o  rozpoczęcie  działalności  zakładu  aktywności

zawodowej, jeszcze w końcówce tego roku. Ponadto na przed ostatnim posiedzeniu Zarząd

ogłosił  wstępną  informację  na  temat  organizacji  publicznego  transportu  zbiorowego  

na  obszarze  Powiatu  Gryfińskiego.  Od  stycznia  2017  r.  Powiat  będzie  odpowiedzialny  

za  dzisiejsze  linie  autobusowe  na  terenie  powiatu,  które  łączą  węzły  komunikacyjne.

Wyłonienie operatora na tych odcinkach pozwoli tym usługodawcom otrzymywać dopłaty  

do biletów ulgowych, bo zmieniają się całkowicie zasady. Zarząd na posiedzeniu otrzymał

również informację uzupełniającą dot. harmonogramu czynności do stycznia 2017 r., aby ten

element ustawy o transporcie publicznym wykonać  w odpowiedni sposób, aby nikogo bez

dopłat  nie  pozostawić.  Również  Zarząd  podpisał  umowę  ze  Spółką  „Szpital  Powiatowy  

w  Gryfinie”  Sp.  z  o.o.  na  przeprowadzenie  akcji  profilaktyczno-medycznej  pn.  „Białe

Soboty”, w ramach której są robione podstawowe badania przez lekarzy specjalistów. W tym

roku  akacja  rozłożona  jest  na  dwa  etaty,  pierwszy  obejmować  będzie  cztery  gminy,  

tj.  Moryń,  Chojna,  Cedynia  oraz  Mieszkowice.  Akcja  przeprowadzana  jest  w  ramach

negocjacji, środki są zapisane w budżecie powiatu, ok. 60 000,00 zł, w związku z tym nie

wymaga przetargu. W ramach tego realizowana jest  promocja zdrowia,  przede wszystkim

chcą  przybliżyć  mieszkańcom  dostęp  do  specjalistów.  Przy  okazji  tych  działań

przeprowadzana jest  promocja  szpitala,  dlatego  oferta  przeprowadzenia  ww.  akcji  została

skierowana  do  szpitala,  aby  był  bliski  i  przyjazny  mieszkańcom  powiatu.  Odnosząc  
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się  do  zagadnień  z  zakresu  ochrony  środowiska  Starosta  poinformował,  że  została

przeprowadzona  modernizacja  kotłowni  przy  ul.  Żółkiewskiego  i  Dworcowej  w  Chojnie,

tj.  w  budynku  ZSP  i  internatu.  Dodatkowo  modernizacja  kotłowni  jest  przeprowadzana

w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w  Chojnie.  Sama  inwestycja  jest

wykonana, ale musiał zostać przesunięty termin jej odbioru, z uwagi na to, że wykonawca

sieci gazowej ma opóźnienia i nie doprowadził sieci pod budynek szkoły. W związku z tym

nie można było wpiąć instalacji a tym samym sprawdzić poprawności wykonania inwestycji.

Zarząd zdecydował  się  na przedłużenie terminu wykonania prac.  Na zakończenie Starosta

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

- brak pytań;

III. Sprawozdanie  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie z realizacji projektów unijnych oraz działalności bieżącej jednostki.

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Rafał Mucha.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Edward Piotrowski

przedstawił  w  formie  prezentacji  multimedialnej  informację  dot.  działalności  bieżącej

jednostki oraz z realizacji projektów unijnych, stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

- brak pytań;

Następnie uczennica Ośrodka Klaudia Szpilska zaśpiewała piosenkę 

pt. „Zostań z nami melodio”, ze swojej mini płyty, jaką wydała. 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 

Interpelacja  nr  19/15  radnego  Tadeusza  Ruchniaka  dot.  drogi  powiatowej,  

ul. Sienkiewicza w Mieszkowicach

„Odnosząc  się  do  opinii  społeczeństwa  Mieszkowic,  a  szczególnie  mieszkańców  przy  

ul. Sienkiewicza (droga powiatowa) proszę Pana Przewodniczącego o spowodowanie:

1. Naprawy  nawierzchni  jezdni  przy  ul.  Sienkiewicza,  poprzez  ustalenie  powodów

zapadania się gruntu i ewentualną wymianę nawierzchni;
2. Wprowadzenie na ww. drodze ruchu jednokierunkowego”.

Interpelacja  nr  20/15  radnego  Mariusza  Adamskiego  dot.  stanu  dróg  powiatowych  

w Gminie Stare Czarnowo
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„W  odniesieniu  do  informacji  przygotowanej  przez  Gminę  Stare  Czarnowo  

z  dnia  21.05.2015  r.  o  stanie  dróg  powiatowych,  przesłanej  do  Starosty  Gryfińskiego,

uprzejmie proszę o odniesienie się do możliwości i terminu wykonania niezbędnych działań

naprawczych  i  pielęgnacyjnych  na  terenie  Gminy  Stare  Czarnowo,  będących  w  zakresie

kompetencji  Starostwa Powiatowego. Nadmieniam, iż  wśród prac niezbędnych do pilnego

wykonania  należy  zaliczyć  usunięcie  wyrw  i  zagłębień  w  nawierzchni  drogowej  oraz

wykoszenie  poboczy  -  w  szczególności  na  odcinkach  dróg,  na  których  ograniczają

widoczność, co stanowi bezpośrednie niebezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Interpelacja  nr  21/15  radnego  Rafała  Muchy dot.  odkrzaczenia  poboczy  na  drodze

powiatowej na odcinku Gryfino – Linie, szczególnie między Wirowem, a Chwarstnicą.

Interpelacja nr 22/15 radnego Rafała Muchy dot. naprawy nawierzchni (załatania dziur)

na  drodze  powiatowej  na  odcinku  Wełtyń-Wirów,  szczególnie  przy  cegielni  w  Wełtyniu

mijając pierwszy zakręt w kierunku ośrodka. Niewielkim kosztem można byłoby nawierzchnię

przywrócić  do użytku, bo dziury nie są duże. 

V. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (druk nr 2/VII);

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie:

za – 19,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr  VII/53/2015  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu

Pracy w Gryfinie została podjęta jednogłośnie.

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie     przyjęcia oceny zasobów

pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2014 (druk nr 3/VII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka  przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację  dot. oceny zasobów
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pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za 2014 r., stanowiącą  zał. nr 6  do niniejszego

protokołu.

- brak pytań;

W tym momencie posiedzenie opuściła radna Joanna Kostrzewa.

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:

za – 18,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr VII/54/2015 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie

Gryfińskim za rok 2014  została podjęta jednogłośnie.

VII. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zwiększenia  I  transzy

środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  

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

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Wojciech Fedorowicz.

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4)

i w obecności 17 radnych zarządził głosowanie:

za – 17,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr  VII/55/2015 w sprawie zwiększenia I transzy środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:  „Aktywny  samorząd”  

w 2015 r.  została podjęta jednogłośnie.

VIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski  powiedział,  że  odpowiedzi  

na interpelacje,  złożone w dniu dzisiejszym, zostaną  udzielone. Na wcześniejsze wnioski  

i interpelacje odpowiedzi zostały udzielone.

IX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
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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.

- Materiały z bieżącej pracy Zarządu Związku Powiatów Polskich – zał. nr 7.

X. Zakończenie posiedzenia

O  godz.  15.30  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  wobec

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

Protokół sporządziła:
 
Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Rady 

Roman Michalski 
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