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  PROTOKÓŁ nr IX/15 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 3 września 2015 r. 

  

IX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 3 września 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 uczestniczyło 17 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 powołał Magdalenę Romankiewicz  

i Dominikę Konopnicką. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego 

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

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Joanna Kostrzewa. 

 
Protokół nr VIII/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za;  

0 wstrzymujących się; 0 przeciw).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Monika Niedźwiecka. 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym Zarząd 

obradował na czternastu posiedzeniach, z czego z dwunastu radni otrzymali sprawozdanie 

pisemne w materiałach sesyjnych. W dwóch posiedzeniach uczestniczył Przewodniczący 
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Rady oraz w jednym radna Joanna Kostrzewa. Ilość posiedzeń była znaczna,  

na bieżąco Zarząd poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie informował o programie posiedzeń, a następnie o podjętych rozstrzygnięciach.  

Na posiedzeniach Zarząd zajmował się przede wszystkim sprawami, które zostały podjęte  

w pierwszej połowie roku budżetowego. Skupiono się na inwestycji prowadzonej  

w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Inwestycja jest realizowana wspólnie  

ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem”. Inwestycji towarzyszą napięte terminy, a kwota jest 

nie mała, bo 1,8 mln zł. Kwota ponad 1 mln zł została pozyskana z dotacji z RPOWZ   

na zadanie „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku-Zdroju”. Postęp robót jest dosyć duży, natomiast w rezultacie pozostało półtora 

miesiąca, prace zostały rozpoczęte dwa miesiące temu. Zarząd parokrotnie zajmował  

się na posiedzeniu tym zadaniem. Z jednej strony rozliczeniami projektowymi, ponieważ 

zaszła konieczność przejęcia inwestycji od Stowarzyszenia, gdyż inaczej  

nie zostałaby przekazana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego.  W tym zakresie porządkowane są sprawy w umowach. Natomiast  

z drugiej - jak to bywa przy inwestycjach, Zarząd wyraził również zgodę na roboty 

dodatkowe przy ww. inwestycji, m.in. na wykonanie remontu filarów podtrzymujących 

balkon. Odnosząc się do spraw z zakresu drogownictwa Starosta poinformował, że Zarząd 

również pilnuje terminów inwestycji przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie. Jednocześnie jest 

przygotowany do złożenia we wrześniu wniosku do programu „Schetynówka”  

na drogi powiatowe, które w rezultacie dla Gryfina stanowią drogę krajową, tj. część ulicy 

Armii Krajowej i 9 Maja oraz ul. Pomorska. Z tego tytułu do dokumentacji technicznej  

na ww. ulice i przebudowę była konieczność doprojektowania ul. Armii Krajowej w odcinku 

dotyczącym skrzyżowania z ul. Łużycką na drodze krajowej. Wcześniej Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad zamierzała wykonać rondo, którego nie będzie robić. W związku  

z tym, należy doprojektować cześć drogi powiatowej do skrzyżowania, tak żeby ciąg tranzytu 

był uwzględniony w projekcie. Ponadto został zakończony remont inwestycji  

do ul. Smoczej, kierunek Binowo-Szczecin. Inwestycja była zaplanowana do realizacji w roku 

bieżącym, trudny teren, inwestycja nie mała. Zarząd ma ustalenia z Gminą Stare Czarnowo  

i na tę drogę na odcinku 7 km ma złożoną fiszkę w ramach Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitarnego. Jest szansa uzyskania do 80% dofinansowania. Starosta dodał,  

że za moment na sesji zostanie przedstawiona informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 

2015/2016 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego. Państwo Radni otrzymali 

informację wraz z materiałami sesyjnymi, w którym znajduje się również informacja na temat 
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prowadzonych w placówkach oświatowych  inwestycjach. Na chwilę obecną największa 

inwestycja w oświacie prowadzona jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w zakresie budowy windy, aby dostosować obiekt m.in. dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Z informacji od wicedyrektora szkoły pana Macieja Puzika wiadomo,  

że uczniami szkoły będą dwie kolejne osoby z niepełnosprawnością. Informacje  

dot. podejmowanych decyzji w zakresie udostępniania, modernizacji obiektów dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych są rozpowszechniane i może jest to przyczyną, że rodzice szukają 

bardziej przyjaznych szkół, bo w wielu obiektach szkolnych jest wiele do zrobienia w tym 

zakresie. Ponadto Zarząd wyłonił wykonawcę na realizację zadania pn. „Termomodernizacja 

dachu w budynku łącznika internatu i stołówki przy ZSP Nr 2 w Gryfinie”. Natomiast  

w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie wykonano boisko sportowe. Jak wynika 

ze sprawozdania Zarząd przygotowując się do inwestycji na kolejne lata zlecił opracowanie 

dokumentacji technicznej przebudowy drogi Nr 1368Z ul. Jaśminowa w Żórawkach  

wraz z kanalizacją deszczową. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd wizytował postęp 

robót w budynku adaptacyjnym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przy ul. Szczecińskiej 

33 w Gryfinie. Starosta poinformował, że w okresie wakacyjnym w jednym z wojewódzkich 

publikatorów można było przeczytać informację, że Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie wystąpiło i uzyskało dotację 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dodał, że należałoby  

w jakiś sposób zaktywizować Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gryfinie, aby nie bało się pozyskiwać środków, ponieważ inwestycja 

przy ul. Szczecińskiej jest bardzo duża. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd wyraził zgodę  

na roboty dodatkowe na kwotę ponad 28 tys. zł. W roku bieżącym ten etap inwestycji 

kosztuje powiat ok. 400 tys. zł. Początkowo była przewidziana dotacja dla Stowarzyszenia, 

żeby pomnożyć złotówkę, niestety na razie się to nie udaje, a jest jeszcze kolejne piętro, 

budowa windy oraz zagospodarowanie terenu. Na zakończenie Starosta dodał, że w razie 

pytań udzieli odpowiedzi. 

 
- brak pytań; 

 
III. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/IX); 
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Powiatowy Inspektor Weterynarii Krzysztof Dankiewicz powiedział, że materiały  

dot.  informacji o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego zostały 

radnym przekazane i dodał, że w razie jakichkolwiek pytań dot. działalności inspekcji udzieli 

odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że informacja 

została radnym przekazana w materiałach sesyjnych i dodał, że podziela prośbę Inspektora. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie ma pytania, natomiast 

publiczność nie zna treści przedkładanych radnym materiałów i w związku z tym poprosił 

Powiatowego Inspektora Weterynarii o przekazanie krótkiej informacji, jak ocenia stan 

weterynaryjny w Powiecie Gryfińskim. 

 

Radny Jan Gładkow poprosił o wskazanie różnic, jeżeli takowe się pojawiły, w stosunku  

do ubiegłorocznego sprawozdania. 

 

Powiatowy Inspektor Weterynarii Krzysztof Dankiewicz powiedział, że stan sanitarno – 

epidemiologiczny w Powiecie Gryfińskim za 2014 r. przedstawia się w sposób dobry.  

W ubiegłym roku nie wstąpiły żadne jednostki chorobowe związane z chorobami zakaźnymi, 

które powodowałyby konieczność uśmiercenia zwierząt dla bezpieczeństwa ludzi. Rzeczą 

pocieszającą jest fakt, że liczba szczepionych psów i kotów przeciw wściekliźnie z roku  

na rok wzrasta. Inspektor dodał, że w tym roku wystąpiło, jak gdyby zagrożenie w Gminie 

Cedynia dot. składowiska odpadów. Tą sprawą zajmuje się Wojewódzka Inspekcja Ochrony 

Środowiska. Wspólnie z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udał się  

i sprawdzał to pod kątem tego, czy ze znajdujących się tam preparatów laboratoryjnych jest 

możliwość odczytania, kto jest ich właścicielem. Udało się znaleźć producentów, fakt ten 

został zgłoszony do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który pokierował sprawę dalej. 

Podobnie Sanepid skierował sprawę do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ponadto 

sprawa toczy się w Prokuraturze, a całą sprawą powinien kierować Urząd Miasta i Gminy 

Cedynia.  

 

Radny Henryk Kaczmar powiedział, że w Moryniu miał miejsce incydent z udziałem 

fundacji sprawującej opiekę nad zwierzętami. Czy po zdarzeniu, jakie miało miejsce, fundacja 
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zaprzestała funkcjonować? Ma wiedzę, że część zwierząt została przeniesiona do innych 

podmiotów. Jednocześnie zapytał na jakim jest to etapie, czy sprawa została zamknięta. 

 

Powiatowy Inspektor Weterynarii Krzysztof Dankiewicz powiedział, że sprawa jest 

bardzo prosta, a jednocześnie skomplikowana, ponieważ pani założyła fundację ochrony 

zwierząt, która zarejestrowana jest w Szczecinie. Natomiast w miejscowości M-D pani  

ma gospodarstwo, które zajmuje się zwierzętami. Dodał, że gospodarstwo było kontrolowane, 

natomiast zastarzenia budziła fundacja, do której należały konie. Poprzez różnego typu 

rozmowy prowadzone z innymi fundacjami na terenie Polski doprowadzono do tego, że około 

3 tygodnie temu zwierzęta zostały odebrane. Przejęła je Fundacja „Tara” spod Wrocławia. 

Zwierzęta: konie, bydło zostało przekazane do gospodarstwa z Powiatu Gryfińskiego, psy 

zostały oddane okolicznym mieszkańcom, natomiast kozy, jako zwierzęta gospodarskie 

pozostały w miejscu . Z panią nie można uzyskać kontaktu, więc jest ograniczona możliwość 

prowadzenia działania, ale myśli że do końca roku uda się zmusić panią do tego, żeby zgodnie 

z przepisami prawa zakolczykowała wszystkie zwierzęta i żeby działalność hodowlaną 

poprowadziła normalnie. Jeżeli nie, to prawdopodobnie dojdzie do podobnej sytuacji, jaka 

była w poprzednim roku w Gminie Chojna. Zwierzęta zostaną odebrane i przekazane  

do kolejnej fundacji.  

 

Radny Henryk Kaczmar zapytał, kto ponosi koszty powstałe w związku ze sprawą.  

 

Powiatowy Inspektor Weterynarii Krzysztof Dankiewicz odpowiedział, że działalność 

tego typu obciąża Gminę Moryń. Powiatowy Inspektorat Weterynarii złożył wniosek  

do Urzędu Gminy Moryń o odebranie tych zwierząt. W między czasie również były 

prowadzone rozmowy z fundacją spod Wrocławia. Wspólnie doszli do porozumienia,  

że należy wejść w sposób dość agresywny - mogła to tylko zrobić fundacja. Fundacja 

przyjechała, zabrane zwierzęta wywiozła do innego gospodarstwa. O fakcie tym była  

poinformowana Gmina. Policja  i pracownik Gminy oraz inspektor weterynaryjny byli obecni 

przy odbiorze zwierząt. Na wniosek fundacji Gmina wydała decyzję o  tymczasowym 

odbiorze zwierząt i przekazaniu ich do gospodarstwa, gdzie są czasowo przetrzymywane. 

Będzie jeszcze sprawa w sądzie, który zadecyduje o dalszym losie zwierząt. Jeżeli w tym 

momencie sprawa pójdzie do sądu, to będzie on zobowiązany do znalezienia gospodarstwa 

zastępczego i zwierzęta przejdą na ich własność.  
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IV. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2015/2016 placówek oświatowych  

z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/IX); 

 

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

przedstawiła prezentację multimedialną o przygotowaniu do roku szkolnego 2015/2016 

placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego, stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 

V. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęły 3 interpelacje radnego Pawła Sławińskiego: 

 

 Interpelacja Nr 28/15 dot. Szpitala Powiatowego w Gryfinie  (zał. nr 5), 

„Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o obowiązujących kontraktach pomiędzy 

Szpitalem Powiatowym w Gryfinie a Narodowym Funduszem Zdrowia: 

-  dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia kontraktów z NFZ oraz czego dotyczą, 

-  czy w związku z niespełnianiem przez szpital wymogów Ministerstwa Zdrowia, nie ma 

zagrożenia dla jego działalności w 2016 roku?” 

 

 Interpelacja Nr 29/15 dot. poprawienia bezpieczeństwa przy wyjeździe z drogi 

powiatowej nr 1387Z w miejscowości Lisie Pole (zał. nr 6), 

„Na prośbę mieszkańców miejscowości Lisie Pole oraz użytkowników drogi powiatowej  

nr 1387Z (Chojna - Nawodna - Lisie Pole) zwracam się z prośbą o montaż lustra drogowego 

na skrzyżowaniu drogi powiatowej w miejscowości Lisie Pole. Droga powiatowa łączy się  

w tym miejscu z drogą krajową, jednak tuż przed samym skrzyżowaniem dołączona jest 

kolejna droga lokalna, wysoki płot znajdujący się przy jezdni powoduje, że kierowcy mają 

ograniczoną widoczność. Zamontowanie lustra drogowego poprawiło by bezpieczeństwo 

kierowców.” 

 

 Interpelacja Nr 30/15 dot.  drogi powiatowej 1401Z (zał. nr 7), 

„Na prośbę mieszkańców miejscowości Narost zwracam się z prośbą o poprawienie 

bezpieczeństwa na drodze powiatowej 1401Z na odcinku Czartoryja - Brwice - Narost.  

Na drodze występują fragmenty, gdzie nawierzchnia jest mocno zniszczona i zwężona.  
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W kilku miejscach krzewy i drzewa wychodzą na pas jezdni, na samej nawierzchni pojawiają 

się niebezpieczne koleiny i dziury. Drogą oprócz mieszkańców pobliskich miejscowości 

poruszają się również pojazdy komunikacji publicznej, w związku z tym proszę o w miarę 

możliwości zaplanowanie remontu wspomnianego odcinka bądź jak najszybsze zniwelowanie 

uskoków i dziur znajdujących się szczególnie na odcinkach gdzie drogę otacza las oraz proszę 

o oczyszczenie pobocza drogi”. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 4/IX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8) 

i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/63/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji 

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy  

ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości (druk nr 5/IX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8) 

i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest 

część tej samej nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia 

zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. (druk  

nr 6/IX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8) 

i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/65/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015  

z dnia 26 marca 2015 r. 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 zmiany budżetu powiatu  

na 2015 rok (druk nr 7/IX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8) 

i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/66/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2015-2039 (druk nr 8/IX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8) 

i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 



 9

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/67/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 została podjęta jednogłośnie. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok 

(druk nr 9/IX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 8) 

i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr IX/68/2015 w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok została podjęta jednogłośnie. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Rafał Mucha. 

 
XII. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 30.06.2015 r. (druk nr 10/IX); 

 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem na poszczególnych komisjach stałych.  

 

XIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na bieżąco były udzielane 

odpowiedzi, w miarę możliwości były podejmowane działania. 

 

XIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Klubu Radnych „Inicjatywa 

Samorządowa” poinformował, że do klubu przystąpił i został przyjęty radny Rady Powiatu  

w Gryfinie  Paweł Sławiński. Obecnie klub liczy 12 członków (zał. nr 9). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski podziękował za informację  

i powiedział, że w dniu 18 sierpnia 2015 r. na Radę Powiatu w Gryfinie wpłynęła skarga 

mieszkańca Powiatu Gryfińskiego dot. dewastacji środowiska nad jeziorem Wełtyń  

w zakresie wycinania trzcinowisk, wybudowania nielegalnego pomostu oraz wycięcia 

wierzby (zał. nr 10). Złożona skarga zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) została 

przekazana do rozpatrzenia według właściwości, do organu właściwego nadzoru nad 

pracownikami Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tj. do Starosty Gryfińskiego.  

 

Następnie Przewodniczący Rady 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: 

1. Pismo Naczelnika Wydziału Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca br. w/s udzielenia Gminie Banie dotacji  

w wysokości 250 000,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Swobnica, 

Zamek (XIV w.): remont dachu skrzydła południowego”, w ramach Programu 

Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków – zał. nr 11, 

2. Pismo Naczelnika Wydziału Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 czerwca br. w/s udzielenia Parafii  

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu dotacji w wysokości 700 000,00 zł 

przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Kołbacz, kościół p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Kołbaczu (XIII w.) prace konserwatorskie romańskiego transeptu 

(południe) oraz ściany gotyckiej (zachodniej) - rozeta”, w ramach Programu Dziedzictwo 

kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków – zał. nr 12, 

3. Uchwała Nr XVI.161.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 22 lipca 2015 r. w/s wszczęcia postępowania nadzorczego wobec uchwały  

Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2015 rok – zał. nr 13, 

4. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 lipca 2015 r. 

znak: K.0010.298.HB.2015 dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 



 11

nieważności uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca  

2015 r. w/s zmiany uchwały Nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 

2015 r. w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2015-2039 – zał. nr 14, 

5. Interpelacja nr 28/15 radnego Pawła Sławińskiego złożona w okresie międzysesyjnym  

wraz z odpowiedzią – znajduje się w pkt V protokołu –  zał. nr 5, 

6. Uchwała Nr XVII.177.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 29 lipca 2015 r. w/s stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/60/2015 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w/s zmiany uchwały Nr III/28/2015 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w/s uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 – zał. nr 15, 

7. Interpelacja nr 29/15 radnego Pawła Sławińskiego złożona w okresie międzysesyjnym  – 

znajduje się w pkt V protokołu – zał. nr 6, 

8. Uchwała Nr XVIII.189.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały  

Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2015 rok – zał. nr 16, 

8. Odpowiedź Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami na interpelację nr 29/15 radnego 

Pawła Sławińskiego – znajduje się w pkt V protokołu – zał. nr 6, 

 

Dodatkowo do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło: 

- zaproszenie od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Stowarzyszenia 

„Jestem i Pomagam” dla Rady Powiatu na imprezę pn. „Tacy Sami”, która odbędzie się  

16. września od godz. 11:00 do godz. 15:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie przy  

ul. Sportowej 3 - zał. nr 17, 

- pismo Starosty Gryfińskiego z 25. sierpnia informujące o rozpoczętych przygotowaniach  

do jubileuszowej 10. edycji konkursu pn. „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 

powiatu” oraz zapraszające Radę Powiatu do zgłaszania kandydatów do ww. nagrody  

w terminie do 30. września - zał. nr 18. 

 

Radny Piotr Bugajski zapytał, czy Dom Lekarski S.A. złożył do Wydziału Architektury  

i Budownictwa wniosek o pozwolenie na przebudowę, rozbudowę Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Spółka w tym zakresie takowego 

wniosku nie musi składać, ponieważ obszar na którym jest inwestycja posiada plan 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami Spółka musi złożyć wniosek  

o wydanie pozwolenia na budowę. Będąc w kontakcie z przedstawicielem Powiatu w Radzie 

Nadzorczej „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp.  z o.o. posiadają informację, z której wynika, 

że Dom Lekarski S.A. zlecił opracowanie dokumentacji, jest wyznaczony termin i cierpliwie 

trzeba czekać na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia, które zgodnie z harmonogramem 

będzie miało miejsce w końcu października br. Wówczas będzie to moment, w którym będzie 

mógł odpowiedzieć na pytanie, czy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, czyli 

dokumentacja techniczna została złożona.  

 

Radna Anna Ciszkiewicz w imieniu niewidomego mieszkańca Gryfina zwróciła się z prośbą  

o zamontowanie lub naprawę sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych przy ulicy 

1 Maja, B. Chrobrego oraz Łużyckiej w Gryfinie. 

 
 

Radna Anna Ciszkiewicz i Radna Joanna Kostrzewa w imieniu mieszkańców Gryfina 

(szczególnie osób starszych) zwróciły się z prośbą o zamontowanie ławek przy  

ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Krasińskiego w Gryfinie.   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że sprawy zostaną przekazane  

do rozpatrzenia według właściwości.  

 

XV. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15.00 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

  

Magdalena Romankiewicz 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski  


