
     PROTOKÓŁ nr X/15

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 22 października 2015 r.

X sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 22 października 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 19 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  Burmistrza  Gminy  Moryń  Józefa  Piątka,  Przewodniczącego  Rady

Miejskiej  w Chojnie Piotra Mroza, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie bryg. mgr inż. Jacka Rudzińskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji  

w Gryfinie  mł.  insp.  Mariusza Bajora,  przedstawicieli  inspektoratów i służb powiatowych

instytucji,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu,  pracowników  Starostwa

Powiatowego  w  Gryfinie,  przedstawicieli  lokalnych  mediów  oraz  mieszkańców  powiatu

gryfińskiego  w  szczególności  stypendystów  i  ich  rodziców.  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  IX/15  z  dnia  03.09.2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (19  za;  0  wstrz.;  

0 przeciw). 

II. Sprawozdanie z prac 
Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/X).   
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Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że radni  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.  Ze  spraw  najważniejszych  to  przede

wszystkim  sprawy  drogowe  (inwestycja  w  Trzcińsku-Zdrój).  W  dniu  21  października  

2015 r. na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się debata 

na temat tego, co robione jest na drogach oraz planowanych inwestycjach na lata 2016-2020 

w kontekście nowej perspektywy unijnej. Jeżeli radni mają jakieś pytania do podejmowanych

przez Zarząd działań to odpowie na nie. 

III. Uroczyste  wręczenie

stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół ponadgimnazjalnych za

szczególne  wyniki  w nauce  w II  semestrze  roku szkolnego  2014/2015 oraz

szczególne osiągnięcia w nauce i sportowe w roku szkolnym 2014/2015.

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

powiedziała:  „Gościmy  na  dzisiejszej  sesji  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych,  których

wyniki  oraz  osiągnięcia  w  nauce  i  innych  dziedzinach  świadczą  o  tym,  że  potrafią  oni

skutecznie dążyć do celu, łączyć pasje z obowiązkami szkolnymi, być przykładem pracowitości

i  wytrwałości.  Rada  Powiatu  w  Gryfinie  doceniła  wysiłek  tych  uczniów  przyznając  

im stypendia, tym razem w trzech kategoriach: za szczególne osiągnięcia w nauce, szczególne

osiągnięcia sportowe oraz szczególne wyniki w nauce.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymuje:

Miłosz  Mocydlarz,  uczeń  III  klasy  Liceum  Ogólnokształcącego  o  profilu  matematyczno-

technicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jego hobby to historia,

której  poświęca  wiele  czasu.  Reprezentując  szkołę  w  II  edycji  ogólnopolskiego  konkursu

historycznego  „Olimpiada  Solidarności.  Dwie  dekady  historii”  został  zwycięzcą  etapu

wojewódzkiego,  a  na  szczeblu  centralnym  zajął  ostatecznie  wysokie  13.  miejsce.  W

przyszłości Miłosz planuje studiować kierunek związany z historią na zagranicznej uczelni.

Podwójne  stypendium:  za  szczególne  osiągnięcia  sportowe  oraz  za  szczególne  wyniki  

w nauce przyznano:
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Piotrowi Oleszczyszynowi - Piotr jest uczniem III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie

technik  elektryk  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w  Gryfinie.  Zorganizowany  

i  ambitny  idealista.  Pasją  Piotra  jest  technika  i  sport,  który  odgrywa w jego życiu  duże

znaczenie. Piotr jest rekordzistą województwa zachodniopomorskiego w 10-boju juniorów,  

w  tej  konkurencji  podczas  tegorocznej  Ogólnopolskiej  Olimpiady  Młodzieży  w  Lekkiej

Atletyce  zajął  V  miejsce.   Oprócz  znakomitych  wyników  sportowych  Piotr  ma  również

rewelacyjne wyniki w nauce, czego potwierdzeniem jest jego – najwyższa w szkole – średnia

ocen 5,46. (nieobecny)

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymują:

Mikołaj Gajowski,  uczeń klasy III  Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie.  Jest  uczniem  

o  wszechstronnych zainteresowaniach. Brał udział w wielu konkursach na etapie szkolnym 

i  wojewódzkim, zdobywając m.in. I  miejsce w etapie regionalnym i  IV w etapie finałowym

Ogólnopolskiego  Konkursu  Geologiczno-Środowiskowego  „Nasza  Ziemia  –  środowisko

przyrodnicze  wczoraj,  dziś  i   jutro”  oraz  wyróżnienie  w  Wojewódzkim  Konkursie

Geograficzno-Nautologicznym.  Mikołaj  reprezentuje  szkołę  na  forum  międzynarodowym

uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach i projektach międzynarodowych realizowanych przez

szkolny Klub Europejski Douzelage. Brał udział w Ogólnopolskim Forum Młodzieży „jEsTeM

aktywny”, odbywającym się w  Gdańsku ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2015.  

W przyszłości zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Średnia ocen: 5,3

Paulina Kubiś,  uczennica  III  klasy  Liceum Ogólnokształcącego  o  profilu  humanistyczno-

medialnym  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w  Gryfinie.  Reprezentuje  szkołę  

w konkursach historycznych, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej. W kręgu jej

zainteresowań  leży:  filozofia,  mitologia  grecka,  literatura  fantastyczna  oraz  muzyka.  

W przyszłości chciałaby zostać psychologiem.

Średnia ocen: 5,2 (nieobecna)

Katarzyna  Lisiecka,  uczennica  III  klasy  Liceum  Ogólnokształcącego  o  profilu

humanistyczno-medialnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Pasjonatka

literatury, historii Polski, starożytności i średniowiecza. Współpracuje z prasą lokalną. Jej
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artykuły  

i  notki  prasowe  publikowane  były  na  łamach  Gazety  Gryfińskiej.  Po  skończeniu  nauki  

w szkole średniej Kasia chciałaby studiować historię.

Średnia ocen: 5,2

Aleksandra  Rębacz,  uczennica  IV  klasy  Technikum  Zawodowego  w  zawodzie  technik

ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Skromna profesjonalistka,

zawsze  dążąca  do  zamierzonego  celu.  Jej  zainteresowania  wiążą  się  z  naukami

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

rachunkowość i finanse.

Średnia ocen: 5,18

Robert  Wójcik,  uczeń  III  klasy  Technikum Zawodowego w zawodzie  technik  ekonomista  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Pracowity, ambitny, zaangażowany  

w życie klasy i szkoły. Interesuje się ekonomią, filmem, muzyką i architekturą. Pasjonują go

także języki obce. W przyszłości chciałby pracować w zawodzie architekta.

Średnia ocen: 5,15

Oliwia Mielczarek, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-

medycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Kreatywnie angażuje się 

w  życie  społeczności  szkolnej.  Reprezentowała  szkołę  w  Mistrzostwach  Polski  Uczniów  

w Języku Angielskim zajmując w pięcioosobowej drużynie I miejsce.

Średnia ocen: 5,12

Hubert Pieloszczyk, uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W roku szkolnym 2014/2015

reprezentował  szkołę  w ogólnopolskim konkursie  matematycznym ALFIK,  w Wojewódzkim

Konkursie  Geograficzno-Nautologicznym,  Konkursie  Wiedzy  Prawno-Ekonomicznej  

oraz  w  Olimpiadzie  Przedsiębiorczości  na  szczeblu  szkolnym.  Aktywnie  uczestniczył  

w działalności szkolnego koła ekonomicznego. Jego mocnymi stronami są przedmioty ścisłe,

szczególnie matematyka i fizyka, dlatego studia i przyszłą karierę zawodową wiąże właśnie 

z tymi dziedzinami. 

Średnia ocen: 5,1
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Aleksandra Bożek, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Należy do Szkolnego Klubu

Wolontariusza, angażując się w akcje charytatywne na rzecz dzieci z domów dziecka oraz

osób starszych w domach pomocy społecznej. Interesuje się przedmiotami ścisłymi. W roku

szkolnym  2014/2015  reprezentowała  szkołę  w  ogólnopolskim  konkursie  matematycznym

ALFIK  i  Międzynarodowym  Konkursie  „Kangur  Matematyczny”.  W  szkolnym  konkursie

chemicznym „Alchemik” zajęła I miejsce. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki i czytać

książki. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Średnia ocen: 5,0

Alicja Krystofiak, uczennica klasy IV Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jest bardzo sumienną i aktywną uczennicą.

Była współorganizatorem i prowadzącą odbywającego się w szkole Powiatowego Konkursu

Mitologicznego.  Brała  udział  w  wielu  konkursach  m.in.:  Międzynarodowym  Konkursie

„Kangur Matematyczny”, szkolnym konkursie matematyczno-fizycznym „Ciekawe pomoce”

oraz  Wojewódzkim  Konkursie  „Profilaktyka  oczami  młodzieży”.  Jej  zainteresowania

obejmują  języki  obce,  informatykę,  tworzenie  stron  internetowych,  literaturę  i  turystykę

rowerową.  W  przyszłości  chciałaby  studiować  języki  obce  i  informatykę,  a  następnie

pracować w branży IT.  

Średnia ocen: 5,0 (nieobecna)

Julia Rembecka, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-

medialnym  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w  Gryfinie.  Reprezentuje  szkołę  

w  konkursach  historycznych,  a  także  w  uroczystościach  gminnych  jako  członek  pocztu

sztandarowego. Współpracuje z  prasą lokalną,  pisząc artykuły i  notki  prasowe do Gazety

Gryfińskiej.  Interesuje  się  literaturą,  historią  oraz  polską  wojskowością.  W  przyszłości

chciałaby studiować filologię polską i filozofię.

Średnia ocen: 5,0

Justyna Snopek, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista

w Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w Gryfinie.  Uczestniczyła  w konkursie  języka

angielskiego,  działa  jako  wolontariuszka  w  szkolnym kole  PCK.  Jej  hobby to  fotografia,

podróże,  dobra książka  i  gotowanie.  Po ukończeniu  szkoły  średniej  chciałaby  studiować  

na kierunku związanym z turystyką i zarządzaniem.
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Średnia ocen: 5,0

Klaudia  Woźniakowska,  uczennica  III  klasy  Liceum  Ogólnokształcącego  o  profilu

kosmetyczno-rehabilitacyjnym  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w  Gryfinie.

Ambitna,  sumienna  i  zaangażowana  w  życie  klasy  i  szkoły.  Interesuje  się  psychologią  

i  biologią.  Lubi  także  czytać  książki  i  aktywnie  spędzać  wolny  czas.  Jej  marzeniem  jest

znajomość  wielu  języków  obcych  i  studia  na  Uniwersytecie  Gdańskim  na  kierunku

neurobiopsychologia.

Średnia ocen: 5,0 (nieobecna)

Prezydium Rady Powiatu i Starosta Gryfiński wręczyli listy gratulacyjne stypendystom 

oraz ich rodzicom.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski pogratulował  stypendystom  i  podziękował  

ich rodzicom za wspólną pracę, a myśląc o minionym Dniu Edukacji Narodowej podziękował

nauczycielom i opiekunom. Kiedy są wyróżniani  uczniowie to z pewnością jest to duma  

dla  nauczycieli.  W takim dniu  nie  chodzi  o  wielkość  stypendiów,  dla  zainteresowanych  

w tym roku wynoszą one od 500 zł do 1 000 zł. Środki te na pewno można spożytkować  

na  coś  miłego  i  wymarzonego.  Starosta  zwrócił  się  do  stypendystów,  aby  zachęcali

rówieśników,  żeby  szli  ich  drogą  i  pokazywali,  że  warto  się  uczyć  i  być  pożytecznym  

dla społeczności.

Na posiedzenie przyszedł radny Tomasz Mirakowski (19+1=20).

IV. Sprawozdanie

Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  

z działalności bieżącej jednostki oraz z realizacji projektów unijnych.

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  Adriana  Salamończyk

przedstawiła  Sprawozdanie  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  z  działalności

bieżącej jednostki oraz z realizacji projektów unijnych (prezentacja multimedialna stanowi

zał. nr 4).
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Radny Jan Gładkow powiedział,  że  jest  od 35 lat  nauczycielem.  Na sali  obecni  są jego

uczniowie.  Chciałby  stwierdzić,  że niestety od 15-20 lat  ciągle  spada  poziom nauczania  

w szkołach, przy czym nie wie co jest tego powodem. Obecnie udaje się nauczyć młodzież

około 1/3 tego, co przedtem. To jest jedna sprawa. A druga to, że bardzo fatalnie określony

jest  współczynnik  zdawalności  w  szkołach,  co  będzie  poruszał  przy  każdej  sposobności.

Zdawalność określona jest nie jako procent uczniów, którzy są w ostatniej klasie (np. na 100

uczniów w ostatniej klasie, gdyby zdało 50 to zdawalność byłaby 50%). Jest ona określona 

w ten sposób, że jeżeli do matury przystąpi ze 100 jedynie 10 uczniów i zda tych 10 uczniów

to zdawalność jest 100%. Zatem opłaca się lekko zniechęcać uczniów, którzy być może nie

zdadzą  matury,  ponieważ  jeżeli  jednak  przystąpią  i  nie  zdadzą  to  zaniżają  zdawalność.

Skrajne  przypadki  mogłyby  być  gdyby  wytypować  najlepszego  ucznia  jako  jedynego  

do  przystąpienia  do  matury  i  zdałby  to  zdawalność  byłaby  określona  jako  100%.

Współczynnik  zdawalności  matur  w  skali  kraju  określony  jest  fatalnie,  bo  gdyby  ten

współczynnik określać jako procent ilości uczniów w stosunku do ilości uczniów w ostatniej

klasie to opłacałoby się zachęcać uczniów do podejmowania próby przystąpienia do matury,

gdyż  być  może  by  nie  zdał,  ale  może  poduczyłby  się  trochę,  lecz  na  pewno  zaniżyłby

współczynnik zdawalności.

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  Adriana  Salamończyk

odpowiedziała,  że  wyniki  przedstawione  na  prezentacji  to  matura  obowiązkowa,  a  w  tej

szkole  przystępuje  do  niej  prawie  100%  uczniów  (dokładnie  97-98%).  Nie  mówi  tutaj  

o przedmiotach obowiązkowych,  radny ma rację, w których zdają pojedynczy uczniowie,  

a mówi się wtedy o 100% współczynniku zdawalności. Faktycznie to jest fatalne. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski powiedział,  że  dyskusja  na  temat

poziomu nauczania i podsumowanie wyników matur na terenie powiatu zaplanowane są jako

temat wspólnego posiedzenia komisji stałych. 

V. Podsumowanie

współzawodnictwa sportowego szkół  z  terenu Powiatu Gryfińskiego za rok

szkolny 2014/2015.

Przedstawiciel  Młodzieżowego Ośrodka Sportowego Jacek Stefański  przedstawił  film  

pt.  Podsumowanie  Sportowego  Powiatowego  Współzawodnictwa  Szkół  –  rok  szkolny
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2014/2015  (informacja  stanowi  zał.  nr  5).  Miesiąc  wrzesień  to  kolejne  podsumowanie

Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół, tym razem za rok szkolny 2014/2015.

W minionym roku szkolnym przeprowadzono ok. 90 imprez sportowych, w których wzięło

udział ponad 8 000 uczestników począwszy od mistrzostw rejonu, powiatu, województwa, aż

do finału krajowego.

Wyniki współzawodnictwa powiatowego szkół:

Młodzieżowy  Ośrodek  Sportowy  w  Gryfinie  realizując  ideę  sportu  prowadzi  Powiatowe

Współzawodnictwo  Szkół  w  ramach  kalendarza  Szkolnego  Związku  Sportowego  

w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców.

W Powiatowym Sportowym Współzawodnictwie Szkół wśród szkół podstawowych punktacja

przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 259 pkt.

2. Szkoła Podstawowa w Swobnicy – 227 pkt.

3. Szkoła Podstawowa w Moryniu – 209 pkt.

Do rywalizacji przystąpiło 26 szkół podstawowych z naszego powiatu. 

Wśród gimnazjów punktacja przedstawia się następująco:

1. Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 420 pkt.

2. Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie – 258 pkt.

3. Gimnazjum w Moryniu – 242 pkt.

W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów z naszego powiatu.

Natomiast w Szkołach Ponadgimnazjalnych punktacja przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 229 pkt.

2. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – 220 pkt.

3. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 215 pkt.

W zawodach rywalizowały 4 szkoły naszego powiatu.

Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół

W ramach punktacji  Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie  nasze

szkoły uplasowały się na dobrych pozycjach. Wśród szkół podstawowych najlepsze okazały

się Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach, Szkoła Podstawowa w Widuchowej oraz Szkoła
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Podstawowa w Swobnicy, które zajęły ex aequo 27 miejsce w województwie – 68 pkt., przed

Szkołą Podstawową Nr 3 w Gryfinie (34 miejsce w województwie) – 62 pkt. oraz Szkołą

Podstawową  w  Moryniu  (61  miejsce  w  województwie)  –  42  pkt.  Należy  podkreślić,  

że w rywalizacji wzięło udział aż 310 szkół podstawowych z naszego województwa.

Wśród  gimnazjów  bezkonkurencyjne  okazało  się  Gimnazjum  Nr  1  w  Gryfinie,  

które z przewagą ponad 100 pkt. zajęło 1 miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie szkół

zdobywając aż 378 pkt. Kolejne było Gimnazjum w Baniach, które zajęło dobre 22 miejsce 

w województwie  –  115 pkt.,  a  zaraz  za  nim Gimnazjum Nr 2  w Gryfinie,  które  zajęło  

28 miejsce zdobywając 96 pkt. W rywalizacji gimnazjów wzięło udział 226 szkół z naszego

województwa.

Wśród  szkół  ponadgimnazjalnych  najlepszy  w  województwie  po  raz  kolejny  okazał  się

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, który zajął dobre 18 miejsce w województwie

zdobywając  113  pkt.  Kolejne  miejsce  z  naszego  powiatu  zdobył  Zespół  Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (23 miejsce w województwie) – 101 pkt., natomiast

trzeci  był  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  w  Gryfinie  (25  miejsce  w  województwie)

 – 99 pkt. W rywalizacji wzięło udział 129 szkół z naszego województwa.

W szkołach  podstawowych  powiat  gryfiński  zajął  4  miejsce  w  województwie,  zaliczając

spadek  z  2  miejsca,  w  gimnazjach  zajął  wysokie  2  miejsce,  natomiast  w  szkołach

ponadgimnazjalnych  -  8  miejsce.  Ogólnie  nasz  powiat  zajął  wysokie  4  miejsce  

w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 2014/2015. Tak

wysoka  pozycja  naszego  powiatu  uzyskana  jest  dzięki  przyjętemu  systemowi  sportu

szkolnego, który od lat promuje zdrowe wychowanie młodego pokolenia.  Uczy szacunku  

dla przeciwnika, gdy w rywalizacji sportowej nie zawsze się wygrywa, uczy życia fair-play.

Miejmy  nadzieję,  że  tak  funkcjonujący  system  współzawodnictwa  szkół  pozwoli  nam  

w przyszłości uzyskiwać coraz lepsze wyniki sportowe.

Starosta  Gryfiński  wraz  z  prezydium Rady Powiatu  wręczyli  nagrody i  listy  gratulacyjne

przedstawicielom wszystkich wyróżnionych szkół.

O godz. 15.20 Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Po  przewie  w  obradach  uczestniczyło  17  radnych  (bez  A.  Augustyniaka,  J.  Kostrzewy,  

J. Gładkowa).
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VI. Wnioski i interpelacje

radnych.

- brak..

VII. Projekt  uchwały

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu

Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw

Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie (druk nr 2/X);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  17  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 17, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  X/69/2015 w  sprawie  wyboru  przedstawiciela  Rady  Powiatu  Gryfińskiego  

- kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Gryfinie, została podjęta jednogłośnie.

Na posiedzenie przyszła radna Joanna Kostrzewa (17+1=18).

VIII. Projekt  uchwały

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

(druk nr 3/X);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  18  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 18, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  X/70/2015 w sprawie  zmiany  budżetu  powiatu  na  2015  rok,  została  podjęta

jednogłośnie.
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IX. 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 4/X);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  18  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 18, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr X/71/2015 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.

Na posiedzenie przyszedł radny A. Augustyniak (18+1=19). 

X. Informacja  z

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2015 r. (druk nr 5/X);

- odczytanie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

- przedstawienie informacji,  

- dyskusja.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  odczytał  uchwałę Składu

Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CCXLI.409.2015 z dnia  

7  września  2015  r.  w  sprawie  wydania  opinii  o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu

Gryfińskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze

półrocze 2015 roku (zał. nr 7).

Posiedzenie opuścił radny M. Adamski (19-1=18).

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła Informację z wykonania budżetu Powiatu

Gryfińskiego za I półrocze 2015 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 8). 
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XI. Informacja  z

dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie art.  25c ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym, jako upoważniony z mocy ustawy dokonał i odczytał

analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu,

sekretarza  powiatu,  skarbnika  powiatu,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu,

osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby

wydające decyzje administracyjne w jego imieniu (informacja stanowi zał. nr 9).

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski odczytał  analizę  oświadczeń

majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Gryfinie (informacja stanowi  zał.  

nr  10),  a  także  pismo  Dyrektora  Generalnego  Zachodniopomorskiego  Urzędu

Wojewódzkiego  z  up.  Wojewody  Zachodniopomorskiego  znak:  NK-3.414.148.2015.AB  

z  dnia  24  sierpnia  2015  r.  dotyczące  złożenia  oświadczeń  majątkowych  przez  Starostę

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (zał.  

nr 11). Następnie odczytał pismo Starszego Komisarza Skarbowego z up. Naczelnika Urzędu

Skarbowego w Gryfinie znak OB.-2/705-98/2015/WŁA/79/62197 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych zgodnie z właściwością miejscową (zał.  

nr 12). 

XII. Odpowiedzi na 
wnioski i interpelacje radnych. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski powiedział,  że  radni

otrzymali odpowiedź na interpelację nr 30 radego Pawła Sławińskiego.

XIII. Sprawy różne, 
informacje, wolne wnioski. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski powiedział,  że  Rada  Powiatu

poprzedniej kadencji podjęła uchwałę (w sprawie wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy

Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 przyjętej  przez Radę Nadzorczą PGE SA), w wyniku

której został  stworzony komitet  ds. obrony miejsc pracy i  prowadzenia inwestycji  w PGE
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Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  SA Oddział  Zespół  Elektrowni  Dolna  Odra  

w Nowym Czarnowie. W skład komitetu weszli przedstawiciele poszczególnych gmin i miast

z terenu powiatu gryfińskiego oraz Gmina Stargard Szczeciński i  Gmina Miasto Szczecin

oraz przedstawiciele  związków zawodowych  z Zespołu  Elektrowni  Dolna Odra.  Na czele

Komitetu stanął Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. Odbyło się kilka spotkań lobbujących,

jak i przygotowujących stanowiska środowiska lokalnego w kontekście inwestycji w Zespole

Elektrowni  Dolna  Odra.  Efektem  wspólnych  starań,  za  co  bardzo  serdecznie  chciał

podziękować Staroście Gryfińskiemu, za pilnowanie i monitowanie wszelkich działań, w dniu

5  października  2015  r.  w  Warszawie  zostało  podpisane  porozumienie  z  Polską  Grupą

Energetyczną  Górnictwo i  Energetyka  SA odnośnie inwestycji  polegającej  na rewitalizacji

istniejących  bloków  węglowych  w  Elektrowni  Pomorzany.  Inwestycja  za  skutkuje  tym,  

że o kolejne dwadzieścia lat zostanie przedłużona żywotność Elektrowni Pomorzany, która

wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra, gdzie pracuje wielu mieszkańców powiatu.

Oczywiście komitet nie zakończył swojej pracy. W tej chwili będzie wspierał starania o to,

żeby pojawiły się długoterminowe inwestycje dotyczące bezpośrednio już Elektrowni Dolna

Odra w Nowym Czarnowie w nowej strategii Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Starosta  Gryfiński  Wojciech Konarski  podziękował  i  dodał,  że  taka  właśnie  była  wola

Rady Powiatu. Wspólnie starał się ją wykonać, co nie było łatwe. Oby służyła regionowi tak,

jak zostało już powiedziane.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował, że wpłynęła

skarga  od  mieszkańca  Powiatu  Gryfińskiego  z  dnia  28  września  2015 r.  (data  wpływu:  

30 września 2015 r.)  dot. wycinki  roślin z wód jeziora Wełtyń  oraz legalności  wykonania

pomostu.  Skarga  w  części,  po  zaciągnięciu  opinii  prawnej,  zgodnie  z  Kodeksem

postępowania  administracyjnego  została  przekazana  do  rozpatrzenia  Wojewody

Zachodniopomorskiego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu

odpowiedzi w tej sprawie od Wojewody, skarga zostanie rozpatrzona w części przez Radę

Powiatu. Przewodniczący poinformował, że ze względu na terminy, przekazał skargę według

właściwości nie czkając na dzisiejszą sesję. 

Przewodniczący poinformował radnych, że pisma zgodnie z wykazem pism skierowanych  

do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady  

i Zarządu.
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Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie

1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za I półrocze 2015 r. - zał. nr 13.

2. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w/s możliwości

dofinansowania  przebudowy i  modernizacji  dróg  powiatowych  w ramach  RPO WZ  

na lata 2014-2020 - zał. nr 14.

3. Pismo Prezesa Fabryki Aktywności Młodych z dnia 11 września 2015 r. w/s wsparcia

aktywności  wolontariackiej  na terenie  powiatu  gryfińskiego i  zaplanowania  środków  

w przyszłorocznym budżecie na działania wolontariackie - zał. nr 15.

XIV. Zakończenie 
posiedzenia.

  

O  godz.  16.10  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  wobec

wyczerpania porządku obrad zamknął X sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Rady 

Roman Michalski
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