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   PROTOKÓŁ nr XV/16 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 25 lutego 2016 r. 

  

XV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 25 lutego 2016  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 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 zebranych gości, a wśród nich 

przedstawicieli służb mundurowych, radnych gmin Powiatu Gryfińskiego, 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. Przewodniczący powiedział, że wpłynął do Prezydium Rady wniosek radnego 

Arkadiusza Łysika o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie pkt. X. Projekt uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków 

dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (druk nr 7/XV) - wniosek 

stanowi zał. nr 3 do protokołu. Następnie Przewodniczący poprosił wnioskodawcę  

o uzasadnienie wniosku. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Anna Ciszkiewicz (18+1=19). 

 

Radny Arkadiusz Łysik powiedział, że wymienił cztery okoliczności, które jego zdaniem 

powinny na to wpłynąć. Jedną z nich jest to, że na Gminę Stare Czarnowo w 2010 r.,  

w związku z wybudowaniem drogi ekspresowej S3, została scedowana przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad była droga krajowa nr 3 o długości 11,4 km. Gmina 

nigdy nie godziła się z otrzymanym „prezentem”. Czynione były wszelkie działania mające 

spowodować racjonalne zarządzanie drogami w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczono   
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w licznych działaniach w latach 2011-2014. W wyniku prowadzonych dyskusji mających  

za zadanie rozwiązać problem udało się wpłynąć na przedstawicieli reprezentujących  

wówczas władz państwa i została podjęta ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych. 

Jak się później okazało, są tego świadkami, w żaden sposób nie rozwiązało to problemu. 

GDDKiA w dalszym ciągu może przekazywać drogi krajowe, które będą wybudowane przez 

państwo, a gminy w ramach swoich struktur, we własnym zakresie działania muszą się 

zmierzać z problemem ich utrzymania. Po drugie, na podstawie zmienionej ustawy o drogach 

publicznych, Gmina w 2015 r. podjęła uchwałę i przekazała Województwu 

Zachodniopomorskiemu byłą drogę krajową nr 3 o długości 11,4 km. Natomiast w wyniku 

podjęcia niniejszej uchwały ma otrzymać z Powiatu Gryfińskiego odcinek prawie 20 km. 

Według jego oceny nie ma przesłanek, a nadto uważa, że wysoce prawdopodobnym jest to,  

że takie działania mogą być niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami 

przekazywania dróg, zgodnie z ustawą i drogach publicznych. Następnie radny z powziętych 

informacji wnioskuje, że sądy administracyjne kończą swoje postępowania w okresach około 

3 miesięcznych. W zawiązku z powyższym prowadzi to do wniosku, że zasadne byłoby 

zawieszenie kwestii przekazania na dzisiejszej sesji tych dróg, o czym rozmawiano również 

na komisjach, do momentu rozstrzygnięcia odwołania Powiatu Gryfińskiego od uchwały 

podjętej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Wówczas stanowisko  

to pozwoliłoby na racjonalne, zgodne z pełną odpowiedzialnością, prowadzenie dalszych 

działań. Kolejnym równie istotnym, jak nie najważniejszym argumentem jest to,  

że problemem, z którym zmierzyła się Gmina Stare Czarnowo otrzymując tę drogę, było 

również zaangażowane społeczeństwo zamieszkujące tę Gminę. W ostatnim czasie pozwolił 

dokonać opinii wśród mieszkańców. Ma opinie sugerujące jednoznacznie, że zdecydowana 

większość negatywnie oceniła propozycję w takiej formie przekazania. Wyrażają wolę 

podjęcia dyskusji o ewentualnym przejęciu dróg uwzględniający jednocześnie ich interes 

społeczny. W  związku z powyższym, z zgodnie z zapisami Konstytucji RP, ustawy  

o samorządzie powiatowym oraz statutu Powiatu Gryfińskiego, w którym mówi się  

w paragrafie 1, że „ Powiat Gryfiński, zwany dalej „Powiatem” stanowi lokalną wspólnotę 

samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu” oraz terytorium obejmujące między 

innymi Gminę Stare Czarnowo a także tym, że m.in. w celach zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty utworzone zostały jednostki samorządu terytorialnego, zwraca się z prośbą 

o wzięcie pod uwagę opinii społeczności lokalnej Gminy Stare Czarnowo. Biorąc powyższe 

pod uwagę kierując się wskazanymi powyżej argumentami na obecnym etapie postępowania 

uważa, że brak jest podstaw do rozstrzygania tak ważnej oraz kontrowersyjnej kwestii. 
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Proponuje dodatkowo zwrócić się wspólnie z zainteresowanymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, czyli z sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego, być może z Gminą, 

ze Starostwem także do Prezesa Rady Ministrów o  ponowne, skuteczne tym razem zajęcie się 

problemem uwzględniając autonomię jednostek samorządu terytorialnego.  

  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że projekt uchwały na druku 

nr 7 był bardzo dyskutowany podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych. Następnie 

zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie wniosku o zmianę porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Adamski powiedział, że cieszy się z tego,  

że taki wniosek wpłynął na ręce Przewodniczącego. Rozumie, że jest to pokłosie szerokiej 

dyskusji, która odbyła się na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Jeżeli wniosek zostanie 

poddany pod głosowanie i zostanie zdjęta z porządku obrad kwestia przekazania dróg, 

wpisuje się to w pełni w postulaty, które formułował dwa dni temu. Liczy, że Zarząd Powiatu 

będzie skłonny do ewentualnego w przyszłości przedstawienia w jakieś formie przekazania 

pewnych dróg, ale w zupełnie innej konfiguracji. Rozumie, że Gmina Stare Czarnowo  

nie będzie jedynym „beneficjentem”. W pełni podpisuje się pod wnioskiem i prosi o poddanie 

go pod głosowanie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie nad wnioskiem radnego Arkadiusza Łysika o zmianę porządku obrad. 

za –7, 

przeciw – 11, 

wstrzymało się – 1. 

Wniosek radnego Arkadiusza Łysika o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku 

obrad pkt. X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg 

gminnych (druk nr 7/XV) został większością głosów odrzucony. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie nad  przyjęciem proponowanego porządku obrad. 

za –15, 

przeciw – 4, 

wstrzymało się – 0. 
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Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu w Gryfinie został przyjęty większością głosów. 

Porządek obrad stanowi zał. nr 4. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie nad  przyjęciem protokołu nr XIV/16 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 

2016 r. 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Protokół nr XIV/16 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

II. Uroczyste wręczenie stypendium Rady Powiatu w Gryfinie uczennicy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie za wybitne wyniki w nauce w I semestrze 

roku szkolnego 2015/2016. 

 

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

powiedziała, że sukcesy młodych ludzi są powodem do dumy dla ich rodziców, nauczycieli 

oraz całego społeczeństwa i świadczą o tym, że potrafią oni dążyć do celu, zdobywać uznanie 

innych, być przykładem pracowitości i wytrwałości. Właśnie takim przykładem jest obecna 

na dzisiejszej sesji Ida Rumbuć, która w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, jako jedyna 

spośród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Gryfiński, osiągnęła średnią ocen powyżej 5,0 oraz wzorowe zachowanie i tym samym 

została stypendystką Rady Powiatu. Idę proszę o wystąpienie, a o wręczenie listu 

gratulacyjnego poproszę prezydium Rady. 

 

Prezydium Rady wręczyło list gratulacyjny uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie – Idzie Rumbuć. 

 

Ida Rumbuć jest uczennicą I klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jest ambitna, pracowita i sumienna, czego 

dowodem są jej wyniki w nauce – średnia ocen 5,06. W pierwszym semestrze uzyskała 

stuprocentową frekwencję. Zajęła pierwsze miejsce w szkolnym etapie Wojewódzkiego  

Konkursu Języków Obcych kwalifikując się do udziału  na szczeblu wojewódzkim. Zajmując 
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pierwsze miejsce w eliminacjach szkolnych, będzie reprezentowała szkołę w Powiatowym 

Konkursie Wiedzy o Europie. Pasją Idy jest nauka języków obcych, m.in. języka 

szwedzkiego. Interesuje się także architekturą i w przyszłości chciałaby studiować na tym 

kierunku. W wolnych chwilach czyta książki i rozwija swoją wiedzę w dziedzinie 

hotelarstwa. 

 

III. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XV); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że z uwagi na dzisiejszy porządek 

obrad, na wspólne posiedzenie komisji stałych, na której starał się udzielić jak najwięcej 

odpowiedzi zrezygnuje ze złożenia sprawozdania. Oczywiście w przypadku pytań udzieli  

na nie odpowiedzi. 

 

IV. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2015 r. (druk nr 2/XV); 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij przedstawił informację  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy 

Powiatowej Policji w Gryfinie za 2015 r. stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Radny Arkadiusz Łysik powiedział, że kilka lat temu w Starym Czarnowie komisariat 

policji został zreorganizowany, tj. został wchłonięty w struktury jednego z wydziałów 

prewencji i zapytał, czy ktoś dokonywał od tamtego czasu analizy funkcjonowania takiego 

sposobu działania. Następnie zapytał, jak wygląda godzinowe, dobowe obsadzenie 

funkcjonariuszy działających na terenie Gminy Stare Czarnowo oraz w jakim okresie czasu 

funkcjonariusze policji udają się na interwencje na terenie Gminy, gdy funkcjonariusze 

patrolujący na stałe obszar Starego Czarnowa przebywają na wolnym.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij powiedział, że corocznie jest 

robiona analiza, jeżeli chodzi o zagrożenie przestępczością, wykroczeniami porządkowymi 

oraz przestępczością drogową na terenie Gminy. W poniedziałek na sesji Rady Gminy będzie 

omawiany ten temat. Zagrożenie, jeżeli chodzi o zdarzenie kryminalne i wykroczenia, ma 

tendencję właściwą, czyli nie rośnie. Natomiast, jeżeli chodzi o ocenę, to zostanie to poddane 
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ocenie radnym na poniedziałkowej sesji. W tym rejonie na 3,8 tys. mieszkańców, w 

dyspozycji jest dwóch dzielnicowych mających stałe miejsce pracy. Modernizacja ówczesna 

polegała na tym, że kierownik, który tam działał, obecnie zawiaduje z poziomu powiatu, czyli 

dzielnicowi są wchłonięci w strukturę rewirów dzielnicowych Gminy Gryfino. Nadzór nad 

sprawami kryminalnymi, gdzie prowadzone są dochodzenia nie jest pełniony przez dawnego 

kierownika tylko przez naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego, po to żeby jakość 

czynności prowadzonych w tych sprawach była na wyższym poziomie. Natomiast nie ma 

sytuacji takiej, że są wzywane osoby, które mają świadczyć w sprawach, aby przymusowo 

dojeżdżały do Gryfina. Jeżeli świadek ma życzenie to taka czynność robiona jest na miejscu. 

Jeżeli jest mowa o Gminie Stare Czarnowo to, w przypadku gdyby działy się rzeczy, które 

rzeczywiście według tego, co jest robione, tj. mapowanie zagrożeń, narzędzie ogólnokrajowe 

Komendy Głównej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wykaże, że w odniesieniu 

do innych posterunków jest wyższe zagrożenie niż gdzie indziej, to temat jest otwarty i 

struktury będą w jakiś sposób wzmacniane. Na obecną chwilę wie, że jest to zapowiadane 

wszędzie tam, gdzie zagrożenie jest rzeczywiste, wyższe niż w innych gminach. Poprosił, aby 

pamiętać, że Komenda Powiatowa Policji dysponuje stałą, ograniczoną liczbą 

funkcjonariuszy, których nie można namnożyć. Generalnie gdzie jest 3% zdarzeń 

kryminalnych w skali powiatu, czy przestępczości drogowej lub wykroczeniowej, to 

dyslokuje więcej policjantów na stałe, tam gdzie przestępczość bardziej dynamiczna i większe 

zagrożenie tam tych policjantów automatycznie jest mniej. Podział, który kiedyś istniał, 

posterunku policji w każdej gminie - 1 kierownik plus 4 policjantów, jest to podział zrobiony  

bez wcześniejszego przygotowania pod kątem zagrożenia, czy ilości wniesionych zdarzeń  

z poprzednich lat. Potraktowano to schematycznie. Jest to w tej chwili na bieżąco poddawane 

ocenie i sprawa nie jest zamknięta, jeżeli chodzi o powrót do tych struktur, natomiast nie 

według tej zasady, że struktura będzie 1 plus 4 bo tak się należy, bo samorząd ma takie 

życzenie. Jest racjonalne dysponowanie siłami i kierowanie tych sił tam gdzie jest największe 

zagrożenie w większej ilości, niż tam gdzie tego zagrożenia nie ma, zakładając że w Gminie 

jest jedno przestępstwo miesięcznie. Natomiast reakcja na zdarzenia i wezwania obywateli 

jest taka, że ma taką zasadę, że jeżeli tam pracują dzielnicowi to są w gotowości, mają środek 

transportu do swojej dyspozycji i natychmiast udzielają interwencji. Natomiast kiedy ich  

nie ma, to wówczas w tym rejonie operują inne służby, np. w weekendy operują służby ruchu 

drogowego, służby patrolowe, ponieważ jest zabezpieczenie przejazdu kibiców na drogę S3, 

czy w okolicach dawnej drogi nr 3. Jest to pilnowane ponieważ ma świadomość, że nie może 

pokryć wszystkich zmian na miejscu policjantami miejscowymi, bo jest dwóch 
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dzielnicowych, pracują w parze na jedną zmianę,  a w przypadku dwóch pozostałych zmian 

należy zapewnić bezpieczeństwo innymi policjantami w rejonie.  

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że dużo jest badań, statystyk odnośnie jazdy po zażyciu 

alkoholu, natomiast co analogicznie z narkotykami, czy jest to zbyt mało popularne wśród 

kierowców, czy tego się nie bada? 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że występują 

zdarzenia, gdzie kierowcy są ustalani po narkotykach. Do tego służą specjalne testery, 

badanie wstępne,  a później pobierana jest krew. Kierowcę u którego występuje podejrzenie, 

że jest pod wpływem narkotyków przewozi się do jednostki w celu  przeprowadzenia badania 

za pomocą testera. Jeżeli tester wykazuje pozytywne badanie, to należy jechać z podejrzanym  

do Szpitala celem pobrania krwi. Są to czynności, które niewidoczne są dla mieszkańców. 

Jednak takie zdarzenia występują. Z roku na rok liczba badanych kierowców jest wyższa  

i jeśli byłoby tak źle, to byłoby ich ujawnianych jeszcze więcej. Natomiast jeżeli przy wyższej 

liczbie badań jest ujawnianych mniej zdarzeń, to oznacza, że kierowcy zaczynają  

się pilnować. Pierwsza kara i grzywna za spożycie alkoholu jest na starcie kwotą w wysokości 

5 tys. zł, następna 10 tys., zabranie prawo jazdy na stałe. Warto się kontrolować. 

 

Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do słów Komendanta, zapytał kiedy komisariat  

w Moryniu może zostać uruchomiony. Gmina Moryń jest obsługiwana przez komisariat  

w Mieszkowicach. Dodał, że jest wiele sygnałów, że występuje problem z taborem 

samochodowym, ponieważ z tego co się orientował tabor przy komisariacie  

w Mieszkowicach jest bardzo przestarzały. W związku z powyższym czy planuje  

się wyposażenie komisariatu w pojazd zastępczy, bo Moryń został przyjęty do Mieszkowic, 

bądź czy planowany jest jeden standardowy samochód, który nie będzie się psuł i będzie 

dostępny dla Gminy Mieszkowice i dla Gminy Moryń. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że jest kłopot, 

jeżeli chodzi o stan techniczny i wiek radiowozów do służby. Wielokrotnie z Panem Starostą, 

burmistrzami i wójtami, pochylali się nad tym zagadnieniem. Nowy samochód trafi  

do Mieszkowic, póki co przydzielony jest środek zastępczy. Obecnie dysponuje większą 

ilością samochodów nieoznakowanych niż oznakowanych. Jest prawdą, że służby mundurowe 

jeżdżą samochodami nieoznakowanymi, więc może być taki odbiór, że policji nie widać.  
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Od przyszłego roku wchodzi  program standaryzacji i są już diagnozowane potrzeby w tym 

kontekście. W tym roku diagnozowany jest temat pod kątem możliwości zakupu ze środków 

pochodzących w 50% z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i w 50% z budżetu 

Komendy Głównej Policji. Taki zakup jest przygotowywany, jeżeli chodzi o radiowóz 

oznakowany na potrzeby Gminy Cedynia, natomiast ten radiowóz oznakowany z Cedyni 

będzie do użytku przez dzielnicowych, czy policjantów z Mieszkowic. Wystosował  

do Komendanta Wojewódzkiego Policji stosowne wnioski i analizy i wierzy, że tabor będzie 

szybciej usprawniany. Stan techniczny jest słabą stroną, niektóre radiowozy zostały wycofane  

w ubiegłym i obecnym roku, miały w granicach 10-15 lat.   

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zapytał, czy może udzielić informacji kiedy i kto 

zostanie powołany w miejsce zastępcy Komendanta Mariusza Bajora, który uzyskał awans.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że 

zawnioskował do Komendanta Głównego Policji o powierzenie obowiązków obecnemu 

zastępcy Komendanta komisariatu policji w Chojnie  Panu Mariuszowi Łętowskiemu i taką 

zgodę uzyskał. Na odprawie rocznej odbędzie się uroczyste wprowadzenie I Zastępcy 

Komendanta na nowe stanowisko. Na odprawie rocznej przedstawi osobę oficera, który ma 

doświadczenie i na pewno będzie robił wszystko, aby wyniki w zakresie ścigania sprawców 

były jeszcze lepsze. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski zapytał kto awansuje w Chojnie. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział, że również 

wartościowa jednostka, chciałby o tej kandydaturze powiedzieć przy okazji następnej sesji, 

ponieważ kandydatura wymaga ostatecznej akceptacji przełożonych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bugajski powiedział, że radny Henryk Kaczmar odniósł 

się do Morynia, a sam chciałby usłyszeć od Komendanta potwierdzenia lub zdemontowania 

informacji, które krążą na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój i Gminy Moryń, że mają zostać 

przywrócone posterunki policji. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w sprawozdaniu 

napisał, że wśród nieletnich nie występuje żebractwo, natomiast zapytał, czy  osoby, które 

stoją przed sklepem w każdej gminie i zbierają na napoje wyskokowe są żebrakami i czy jest 

stosowana w tym zakresie jakaś prewencja przez policjantów.  
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Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Andrzej Stechnij odpowiedział,  

że nieszczęśliwe zostało użyte sformułowanie, natomiast nieletni nie są sprawcami tego 

procederu. Co jakiś czas policja prowadzi wizytację sklepów, pod którymi siedzą lokalni 

mieszkańcy zbierający na napoje alkoholowe. Właściciele sklepów nie wzywają policji na 

interwencję, policja z własnej inicjatywy jeździ w takie miejsca.  Zdarzają się takie sytuacje w 

Gryfinie, Chojnie, jednak kiedy osoba taka nie zakłóca porządku, nie jest natarczywa to nie 

jest karana. Odnosząc się do pierwszego zapytania poinformował, że sprawa nie jest 

zamknięta. Kiedy w 2012 r. i 2013 r. była robiona „mała reforma”, to dla Komendantów 

Powiatowych Policji był taki kierunek działania, aby tworzyć większe ogniwa, zespoły 

ludzkie, jeżeli chodzi o policjantów, ponieważ służby są bardzie samodzielne i są w stanie 

pokryć na każdej zmianie patrolami dany teren. Wówczas był taki kierunek, obecnie jest 

kierunek odwrotny. Uważa, że sprawa nie jest zamknięta, natomiast Minister Spaw 

Wewnętrznych zapowiada przywrócenie posterunków, których około 400 zostało 

zlikwidowanych, potworzono komisariaty, o większej liczbie i strukturze  organizacyjnej. Nie 

ma tak, że w Polce polikwidowano posterunki i nic za to nie ma. W to miejsce powstały 

komisariaty o większym zasięgu działania. Jest to kwestia mobilności, dyspozycji i 

wyposażenia w sprzęt, aby odpowiednio szybko reagować na wezwanie mieszkańców. 

Kierunki na przywrócenie posterunków będą  w miejscach gdzie poczucie bezpieczeństwa 

maleje. Po dokonanej reformie, na ośrodku wczasowym w Moryniu w okresie letnim przez 

ostatnie dwa lata nie było wcześniej tyle policji. Osoby wypoczywające naprawdę widziały tę 

policję, która nie tylko była z posterunku w Moryniu czy w Mieszkowicach ale również z 

Chojny czy z terenu Gryfina. Dodał, że nie odnosi się krytycznie do sprawy przywrócenia 

komisariatów, jeżeli otrzyma wytyczne od przełożonego, że należałoby wrócić do 

poprzednich struktur, ale w sposób racjonalny i poprawiony. Samorządy również mają istotną 

rolę, wkład, odbywają się konsultacje społeczne, debaty, mapowanie terenu, a padające 

wnioski brane są pod uwagę przez kierownictwo Komendy Głównej Policji w obszarze 

zmian, chociażby też jednostek i struktur organizacyjnych policji.   

 

V. Sprawozdanie za 2015 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  

nr 3/XV); 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że sprawozdanie za 2015 r.  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Gryfiński, zostało omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. 

 

- brak pytań; 

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym nie zostały złożone wnioski, interpelacje. Dodał, że radni otrzymali  

w materiałach sesyjnych interpelację radnej Joanny Kostrzewy, złożoną na poprzedniej sesji, 

wraz z odpowiedzią (zał. nr 7). 

 

Radny Arkadiusz Łysik w związku z uchwaleniem budżetu powiatu na 2016 r. zapytał, 

kiedy zostaną wykonane prace polegające na budowie chodnika w Starym Czarnowie  

w kierunku kompleksu boisk ORLIK 2012 oraz zapytał, kiedy konkretnie zostanie wykonana 

wycinka drzew na terenie Gminy Stare Czarnowo. Radny dodał, że takie pytanie składał już 

w ubiegłym roku i uzyskał odpowiedź, że będzie miało to miejsce wiosną 2016 r.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ustalenia z roku poprzedniego 

zostają, ciąg pieszy zostanie wykonany w roku bieżącym, jest to zadanie przewidziane  

w budżecie powiatu. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami nad tym pracuje. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że zadanie  

w zakresie wycinki krzaków będzie rozpoczynane na przełomie lutego/marca, natomiast 

główne  prace będą prowadzone w samym marcu. W Gminie Stare Czarnowo są przewidziane 

dwie drogi do kompleksowej wycinki. W pozostałym zakresie, w niebezpiecznych miejscach, 

w mniejszych odcinkach prace są realizowane całorocznie. Kompleksowej wycinki należy się 

spodziewać w marcu.  

 

Wiceprzewodniczący Mariusz Adamski nawiązał do zapytań przedmówcy, ponieważ jego 

zdaniem odpowiedź nie w pełni wyczerpała tematykę. Obietnica ciągu pieszego do boiska 

ORLIKA w zasadzie była obietnicą złożoną w zeszłym roku i również była taka dyskusja,  
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że inwestycja będzie wykonywana w roku bieżącym. Dodał, że ten ciąg ma największy sens 

bycia w okresie wakacyjnym, gdzie dzieci w zasadzie bez większej opieki maszerują do tego 

ORLIKA i zapytał, czy uda się tę inwestycję wykonać przed wakacjami, w okresie 

wiosennym, do końca maja-czerwca. To jest dla niego istotne przy udzieleniu odpowiedzi  

na zapytanie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że będą robić wszystko, aby w tym 

okresie, o którym mówił radny, zostało to wykonane.  

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że odnosząc się do Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 – 2022, w której mowa jest o Warsztatach 

Terapii Zajęciowej w Gryfinie, w których od grudnia 2015 r., uczestniczy 30 osób  

ze znacznym, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z przedstawionej informacji 

wynika, jak dalej pisze, że budynek w Gryfinie nie jest w pełni dostoswany do  potrzeb 

niepełnosprawnych uczestników. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają 

utrudniony dostęp do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze, do których prowadzą 

schody, w związku z tym Stowarzyszenie PSOUU złożyło wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy windy.  

 

Wniosek nr 39/16 radnego Zdzisława Malika 

- na jakim etapie realizacji jest inwestycja dotycząca budowy windy w budynku Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, 

prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz czy na powyższe zadanie zostało udzielone 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (pismo znak: BRZ.0003.39.2016.MR). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w tym zakresie inwestycję 

prowadzi Stowarzyszenie. Urząd Marszałkowski, do którego został złożony wniosek, kiedy 

podejmie decyzję wówczas Stowarzyszenie podpisze umowę w tym zakresie. O konkrety 

trzeba będzie wystąpić do Stowarzyszenia. Dotychczas Powiat w tej inwestycji wspomógł 

Stowarzyszenie poprzez przekazanie budynku, wyłożył ponad 800 tys. zł oraz w tych 

elementach, w których Powiat będzie mógł wesprzeć Stowarzyszenie, to na pewno będzie ich 

wspierać. Wszystko jednak musi się odbywać na zasadach, które określają również inni,  

w tym wypadku Urząd Marszałkowski, czeka się na rozstrzygnięcie, czy wniosek zostanie 

pozytywnie rozpatrzony, czy nie. 
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Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że na ostatniej sesji zwrócił się z wnioskiem  

o podanie dziennej stawki żywieniowej (wsad do kotła) w jednostkach podległych powiatowi 

w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie, w domach pomocy społecznej. Odpowiedź w zakresie 

Szpitala oraz DPS w Nowym Czarnowie została bardzo szczegółowo udzielona.  

 

Wniosek radnego Tomasza Mirkowskiego (uzupełnienie wniosku nr 36/16) 

dot. uzupełnienia odpowiedzi Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, 

znak: PCPR.MB.0602.10.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., w zakresie: 

-  podania dziennej stawki żywieniowej na 2016 r. (wsadu do kotła) w Domach Pomocy 

Społecznej w Dębcach, Moryniu i Trzcińsku-Zdroju oraz wskazania planu działania 

kierowników ww. jednostek w przypadku, gdy dzienna stawka okaże się 

niewystarczająca; 

-  czy pomoc z Banku Żywności dla DPS w Trzcińsku-Zdroju jest comiesięczna i w jaki 

sposób można uzyskać taką pomoc dla pozostałych domów pomocy społecznej  

z terenu powiatu? (pismo znak: BRZ.0003.36.2016.MR). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 

2022” (druk nr 4/XV); 

 

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 XV/98/2016 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022”została podjęta jednogłośnie. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim  

na lata 2016-2022 (druk nr 5/XV); 
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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 XV/99/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na lata 2016-2022 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020 (druk nr 6/XV); 

 

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 XV/100/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim  

w latach 2016-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia  

ich do kategorii dróg gminnych (druk nr 7/XV); 

 

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

i otworzył dyskusję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski powiedział, że w zasadzie nie chciał tego tak 

ujmować, ale dzisiaj patrząc o godzinie 14 z minutami, jak przebiega głosowanie w kwestii 

wykreślenia tego punktu z porządku obrad, doszedł do wniosku, że Inicjatywa Samorządowa, 

w której radni w większości głosowali, oczywiście omijając wnioskodawcę, głosowali  

za procedowaniem tej uchwały i niektóre partie w sejmie nie mogą się  poszczycić tak 
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dobrym zorganizowaniem i porządkiem. Niestety tak to wygląda. Przegłosować tak naprawdę 

można wszystko, nawet drzewo, a woda w Starym Czarnowie będzie od dzisiaj płynąć pod 

górkę, tylko czy tak naprawdę o to chodzi? Dodał, że chciał przedstawić kilka faktów, które 

poruszał na wspólnym posiedzeniu komisji, ale ponieważ na komisjach nie było 100% 

frekwencji radnych chciałby, aby wszyscy mieli świadomość, jaki jest początek i jakie będą 

konsekwencje tej uchwały. Wychodząc od uzasadnienia, w którym napisano „ (…) Typując 

odcinki dróg kierowano się przede wszystkim przyczynowością terytorialną, wobec czego 

wymienione drogi znajdują się wyłącznie na terenie gminy Stare Czarnowo (…)” należy 

wrócić, jak to wyglądało. Zarząd Powiatu powołuje się na fakt, iż Stare Czarnowo oddało do 

Województwa odcinek drogi o długości 11 km. Radny dodał, że było trochę inaczej. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kilka lat temu przekazała, w wyniku 

wybudowania  drogi S3, Gminie Stare Czarnowo tzw. „starą 3”, czyli fragment odcinka drogi 

pomiędzy Gorzowem Wlkp., a Szczecinem. Tej drogi Gmina Stare Czarnowo nie miała.  

Po kilku latach udało się wyprostować ten błąd prawny i ustawodawca zadecydował,  

iż ta droga będzie w tej chwili administrowana przez Zarząd Województwa ze względu  

na kategorię tej drogi. Jednocześnie umożliwił kaskadowe przekazanie pewnych odcinków  

do Powiatu, a z kolei z Powiatu do Gminy. Przez kaskadowe przekazanie odcinków rozumie, 

że jeżeli województwo przekazuje kaskadowo pewne odcinki, to przekazuje je kilku 

powiatom. Nie przekazało jednemu, tylko Powiatu Gryfińskiemu i Powiatu Myśliborskiemu. 

Tak samo rozumie, że ustawodawca miał na myśli, że Powiat przekaże nie całość drogi jednej 

gminie, żeby ją „ugotować”, tylko że przekaże pewne fragmenty dróg kilku gminom i będzie 

to przekazanie przede wszystkim bardzo racjonalne. Dodał, że kwestionuje, tak jak 

powiedział na komisjach, sprawiedliwość tej uchwały i racjonalność. Ma wrażenie, że jest 

racjonalna tylko z punktu widzenia pana naczelnika, bo będzie miał mniej dróg do obsługi  

i to faktycznie z jego punktu widzenia jest racjonalne. Ale skoro radni reprezentują interesy 

poszczególnych gmin i interesy mieszkańców, to nie mogą zgodzić się jako radni  

na przekazanie prawie 20 km odcinka jednej gminie. W Gminie Stare Czarnowo jest 38 km 

dróg powiatowych, jeżeli zostanie przekazanych kolejnych 20 km, to zostanie 18 km. Jeżeli  

w takim tempie będą wciskać pewne drogi, to naczelnik nie będzie miał za chwilę,   

co administrować w Gminie Stare Czarnowo, nie będzie miał gdzie wykonywać nakładki, 

wycięcia krzaków, bo tych dróg powiatowych nie będzie w Gminie Stare Czarnowo. 

Twierdzi, iż projekt uchwały, który jest procedowany można zakwestionować również pod 

względem kategorii przekazywanych dróg. Utrzymuje, że droga relacji Szczecin – 

Żelisławiec jest tak naprawdę drogą łączącą stolice powiatów, ponieważ jest to alternatywa  
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do bodajże drogi nr 119, którą można dojechać ze stolicy powiatu szczecińskiego i gminy  

do stolicy gminy Szczecin. Na komisjach radni usłyszeli od przedstawicieli Zarządu Powiatu, 

że Gmina z pewnością odwoła się od tej uchwały do sądu. Ponadto dodał, że również to 

kwestionuje, ponieważ jeżeli wychodzi się z takiego założenia, że od uchwały przyjętej przez 

Powiat Gmina z pewnością się odwoła, to zakłada się, że ta uchwała jest tak naprawdę 

niesprawiedliwa. Jak można się odwoływać od sprawiedliwego wyroku do sądu. Jeżeli 

zakłada się, że od początku jest on niesprawiedliwy, no to faktycznie gmina nie będzie miała 

innego wyjścia. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to uchwała niesprawiedliwa w związku  

z tym poprosił radnych, również tych którzy głosowali, aby nie zmieniać porządku obrad, aby 

jeszcze raz przemyśleć tę kwestię, aby dać Zarządowi Powiatu szansę, aby miał zielone 

światło. Rada Powiatu nie zgodziła się na takie przekazanie, więc należy przygotować inną 

propozycję, bardziej sprawiedliwą. 

  

Radny Arkadiusz Łysik powiedział, że na temat tej całej sytuacji, począwszy od 2010 r., 

gdy Gmina po raz kolejny została „obdarowana” było mnóstwo artykułów, reklamy 

telewizyjne, począwszy od pierwszej zimy, która wystąpiła w 2011 r. Można byłoby mówić 

godzinami, natomiast rozumie samorządy, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, 

gdzie tę drogę również otrzymał od Gminy. Cały czas mowa o drodze niechcianej. Stara się 

zrozumieć działania Powiatu, natomiast nie rozumie i nie potrafi zrozumieć…, bo tak 

naprawdę zaczęło się od tego, że zawiniło państwo. Państwo zrobiło sobie drogę, którą oddała 

Gminie, i która ma ją wziąć. Po wielkich burzach, jakie przez kilka lat prowadziła  Gmina 

Stare Czarnowo, zrobiła projekt ustawy, który zepchnął w dalszym ciągu cały problem na 

Gminę i dalej powoduje tylko to, że gminy między sobą będą miały konflikt. Gminy nie są w 

stanie ze sobą się dogadać, gdy mają przekazywać sobie niechciane drogi. Tutaj jest ten 

problem, dlatego w swoim wniosku  apelował, aby wystąpić do Prezesa Rady Ministrów, 

żeby coś z tym faktem zrobić. Sprawa będzie rozwojowa i nie zakończy się na dzisiejszym 

posiedzeniu, jakby nie była przegłosowana. Dodał, że tak być nie powinno i państwo 

poczyniło wielką winę, będzie przeciwny.  

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy Powiat Pyrzycki przejął część drogi, czy nie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że przyszło mu powtórzyć kilka 

argumentów, które pokazują drugą stronę, niż to co zostało przez radnych powiedziane. 

Generalnie Powiat znalazł się dokładnie w takiej samej sytuacji, jak obecnie Gmina Stare 
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Czarnowo. Powiat również nie chciał otrzymać ani 10, 20, 40 km dróg, a jednak ustawa jest 

tak skonstruowana, że Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przekazał dodatkowo  

20 km dróg. Nie wziął pod uwagę nawet tego, że Powiat Gryfiński utrzymuje 650 km dróg, 

podczas gdy inne powiaty mają średnio 350 km dróg. Budżety powiatów nie różnią  

się w takich proporcjach, jak ilość posiadanych dróg. Dawna droga nr 3 przebiegała przez 

Powiat Gryfiński, Powiat Myśliborski i Powiat Pyrzycki. Niestety Powiat Gryfiński  

i Myśliborski zostały obdarowane tylko tym, co nie chciały. Otrzymali po 20 km dróg. Powiat 

Pyrzycki, który posiada 52 km dróg wojewódzkich nie otrzymał żadnej drogi. W związku z 

tym widać, jak jest rozumiana pewna proporcjonalność, czy sprawiedliwość, o której też jest 

mowa. Każdy z samorządów chce jak najlepiej wykonywać swoje zadania. W dniu 

wczorajszym miał okazję spotkać się ze wszystkimi burmistrzami, nie było tylko i wyłącznie 

Burmistrza Gminy Chojna. Niestety nikt na siłę nie chce być obdarowany nawet 500 m drogi, 

jest wykonywana ustawa. Co do dyskusji toczącej się na komisjach dodał, że Powiat również 

poszedł na drogę sądową i czeka na rozstrzygniecie, bo nie zgadzają się z rozwiązaniem, 

które przedłożył bez pytania Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Nie widzi w tym 

sprzeczności, że Zarząd przekazał pod obrady projekt uchwały z góry wiedząc, że samorząd 

gminny np. się odwoła. Takie jest prawo w Polsce. Ustawa, która mówi o kaskadowym 

przejęciu dróg  budziła kontrowersje i była badana przed wejściem w życie przez Trybunał 

Konstytucyjny. Wśród sędziów Trybunału znalazły się głosy odrębne, jednak byli  

w mniejszości. Uważali, że ustawa jest niekonstytucyjna chociażby z tego względu, że daje 

komuś majątek, podczas gdy obdarowywany tego majątku nie chce. Z góry zauważono duże  

niedoskonałości tejże uchwały, zaprezentował je głównie pan radny. Ta ustawa daje się różnie 

czytać. Dla Starosty jest oczywistym, że jeżeli jest napisane, że przekazuje się proporcjonalne 

odcinki, to wiedząc o racjonalności ustawodawcy sądził, że jeżeli Gmina Stare Czarnowo 

oddaje 10 km to te 10 km jakby kaskadowo przejdzie swoją drogę. Niestety  

tę proporcjonalność zaburzył w tym momencie Sejmik Województwa 

Zachodniopomorskiego. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego widząc różne sprzeczności  

i konieczność interpretacji tejże ustawy  również w sowim uzasadnieniu napisali, że zapewne 

sposób realizacji tejże ustawy zostanie wyznaczony przez sądy administracyjne. Z góry 

wiedząc wprowadzono ustawę, w której niestety założono, że sądy administracyjne wskażą 

jednostkom samorządu terytorialnego, jak należy w tej sprawie postępować i kto zapewne 

będzie bardziej racjonalny i sprawiedliwy społecznie. Co do argumentu dot. tego, że w ocenie 

radnego nie są to drogi gminne tylko powiatowe, to chciał przytoczyć art. 6a ustawy  

o drogach powiatowych, zawierający definicję dróg powiatowych, zalicza się tam drogi inne 
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niż określone w art. 5, stanowiące  połączenia miast będące siedzibami powiatów i siedzib 

gmin między sobą. Niestety z analizy – prawidłowej, bo od wielu lat drogami się zajmują, jest 

przekonany że te drogi tej definicji nie spełniają. Poza tym kierowano się również 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, który wyznacza parametry 

techniczne dróg. Jest 5 kategorii, co do parametrów szerokości, a drogi które są wskazywane 

mają klasy drogi L, jest to kategoria mówiąca o szerokości pasa drogowego w liniach 

rozgraniczających i również to było brane pod uwagę. Rozumiejąc sprawy, które leżą na sercu 

Gminie Stare Czarnowo myśli, że niestety przychodzi zarówno Powiatowi z Sejmikiem oraz 

jak zapewne Gminie Stare Czarnowo z Powiatem przejść drogę sądową i wyznaczyć tenże 

kierunek postępowania, chociażby z tego względu na to, że Sejmik ma jeszcze 20 km drogi, 

którą może rozdysponować i zapewne w którymś czasie zaproponuje któremuś samorządowi 

kolejne 20 km dróg.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski powiedział, że w dwóch słowach spróbuje 

odnieść się do Powiatu Pyrzyckiego, o który zapytała radna. Otóż sytuacja była następująca, 

Województwo przejęło dawną drogę nr 3 i tak naprawdę do Powiatu Pyrzyckiego nie miało 

co oddać, bo równoległej drogi do tej „starej” drogi nr 3, która do tej pory byłaby drogą 

wojewódzką i chciałoby województwo przekazać, jako powiatową Powiatowi Pyrzyckiemu  

po prostu nie było, dlatego Powiat Pyrzycki nie otrzymał żadnej drogi. Dlatego pierwsza 

wersja była taka, że Powiat Gryfiński miał otrzymać 40 km, jednak ponieważ radni Sejmiku 

wychodząc z racjonalnym myśleniem stwierdzili, że jest to za dużo. Były prowadzone przez 

radnych dyskusje, rozmowy i zaledwie połowę tej długości przekazano Powiatowi 

Gryfińskiemu, czyli niespełna  20 km. Obawia się, że mieszkańcy Gminy Stare Czarnowo, 

przysłuchujący się tej dyskusji wyjdą z tej sesji i stwierdzą, że nie wiadomo, o co chodzi. Pan 

Starosta powiedział, że Trybunał Konstytucyjny, będą sądy, będą odwołania, ale tak 

naprawdę nie wiadomo, jak się to skończy i po co ta cała dyskusja. Chodzi o bardzo proste 

rozdysponowanie. Województwo wzięło drogę o statusie kategorii wojewódzkiej, szeroką, 

dawną drogę nr 3. Przekazało Powiatowi węższe drogi, a tak naprawdę żadna z gmin nie 

obraziłaby się, gdyby otrzymała kawałek drogi spełniającej parametry drogi gminnej, 

chociażby drogi z miejscowości do miejscowości, czy drogi przez miejscowość Stare 

Czarnowo, o którą to i tak Gmina Stare Czarnowo musi dbać. Kwestionowana jest długość tej 

drogi i jakość, jeżeli chodzi o odcinek Szczecin-Żelisławiec i tego nie da się wytłumaczyć,  

że będą trybunały, sądy, konstytucje. Są to proste zasady, gdybyśmy naprawdę usiedli przy 
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stole, wytypowali odcinki, można byłoby je bardzo spokojnie w drodze porozumienia 

przekazać gminie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie: 

za –11, 

przeciw – 7, 

wstrzymało się – 2. 

Uchwała nr XV/101/2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych 

odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych została podjęta 

większością głosów. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 

2016 (druk nr 8/XV); 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła radna Monika Niedźwiecka (20-1=19). 

 

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

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XV/102/2016 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 

2016 została podjęta jednogłośnie. 
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XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Banie (druk nr 9/XV); 

 

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

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XV/103/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie została 

podjęta jednogłośnie. 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2016 rok (druk nr 10/XV);  

 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Tomasz Mirkowski (19-1=18). 

 

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

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XV/104/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok  została podjęta 

jednogłośnie.  

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XV); 

 

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

i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XV/105/2016 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego została 

podjęta jednogłośnie.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zazwyczaj odwołania wzbudzają 

kontrowersję i dyskusję, jak to było w przypadku uchwały dot. pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg 

gminnych. Odwołanie Pani Skarbnik o tyle jest „przyjemne”, gdyż otwiera Pani Izabeli 

Świderek drogę kariery, jak również nowe wyzwania. Dodał, że Panią Izę poznał 9 lat temu, 

czyli można powiedzieć, że zaczęli wspólną pracę w Starostwie Powiatowym, wcześniej Pani 

Iza pracowała, jako główna księgowa w Powiatowym Zarządzie Dróg, którego również już 

nie ma. Pamięta, jakie były emocje, kontrowersje związane z likwidacją 9 lat tej jednostki. 

Przy współpracy Pani Izy, pracowników zostało przez ten okres na drogach bardzo dużo 

zrobione. Następnie Starosta podziękował w imieniu Zarządu Powiatu jaki i własnym Pani 

Izie za współprace. Każdy skarbnik dla kierującego jednostkom powinien być tarczą i taką 

tarczą dla Starosty była Pani Iza. Była tarczą przed tym, co samorządy chcą się uchronić,  

a mianowicie aby pieniądz publiczny wydać prawidłowo i jak najwięcej efektywnie, by było 

jak najmniej uchybień. Za to bardzo serdecznie podziękował, jak również za dobre i chwile 

pełne emocji, bo tak się w życiu zdarza, gdyż nie zawsze jest „różowo”. Tam gdzie jest 

wymiana myśli, tam jest również postęp. Wspólnie została zdobyta wiedza, jak również 

wzajemnie zaufanie. Z tego tytułu szkoda, że Pani Iza odchodzi ale cóż się nie robi, żeby 

innym otwierać drogę, w związku z tym nie mógł pozwolić na to, żeby Pani Iza mogła odejść 

po okresie 3 miesięcznego wypowiedzenia. Pani Iza jest mieszkanką Gryfina, więc będą się 

widywać, Pani Iza zadeklarowała również na początku pomoc. Wszyscy życzą wszystkiego 

dobrego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w imieniu Rady Powiatu, Radnych 

złożył serdeczne podziękowania za współpracę przez te 9 lat. Tak, jak Pan Starosta 

powiedział, nie zawsze było kolorowo. Radni, którzy w 2009 r. byli radnymi doskonali 

wiedzą, jaka była sytuacja finansowa, jak było trudno, dlatego też ten perfekcjonizm z Pani 

stronny, kompetencje, zimne, chłodne ale poparte argumentami dyskusje doprowadziły 

wszystkich, głownie dzięki Pani, do obecnego miejsca. Życzy wszystkiego dobrego i liczy  

na współpracę i zapewne będą się spotykać nie niwie pewnie zawodowych, ale i może 

osobistych kontaktów.  

 

Radny Rafał Mucha jako przewodniczący Komisji Budżetu wyraził pokłony za ciężką pracę 

w kwestii budżetu w latach 2006-2010 i 2010-2014. 
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Pani Izabela Świderek podziękowała za miłe słowa. Dodała, że towarzyszą jej emocje, gdyż 

było to 9 lat wspólnej pracy, bardzo merytorycznej. Bardzo sobie ceniła pracę  

na posiedzeniach komisji, obradach sesji, cotygodniowych spotkaniach z Zarządem Powiatu. 

Ceniła sobie także merytoryczną pracę z kierownikami i wydziałami księgowości 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, z pracownikami wydziałów Starostwa,  

a w szczególności z Wydziałem Finansowo-Księgowym, którego pracami miała przyjemność 

kierować. Dzięki wspólnej pracy takie osiągnięcia były przekazywane. Ma nadzieję, że było 

zadowolenie ze  współpracy, osobiście również pożyczyła wszystkiego najlepszego na niwie 

zawodowej i osobistej.  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Tomasz Mirkowski (18+1=19). 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 15:50 do godz. 15:55. 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/XV); 

 

W tym momencie posiedzenie opuścili radni Andrzej Szelążek i Rafał Mucha (19-2=17). 

 

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

i w obecności 17 radnych zarządził głosowanie: 

za –17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XV/106/2016 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował radnym, że pozytywnie przyjęli 

wniosek o powołanie Pani Janiny Niwy  na stanowisko Skarbnika Powiatu. Złożył ten 

wniosek, ponieważ Pani Janina jest wieloletnią pracownicą, posiada przygotowanie 

merytoryczne, wielu kierowników jednostek przy niej się uczyło i zapewne uczyć się będzie. 

Dodał, że jest przekonany, że Pani Janina będzie taką samą tarczą jak Pani Izabela. Od jutra 
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rozpocznie się ciężka praca, spotkanie z naczelnikami a następnie z kierownikami jednostek, 

aby ułożyć sobie pracę.  

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że jednogłośnie podjęta uchwała 

wskazuje, że Radni nie mieli żadnych wątpliwości, co do wyboru nowego Skarbnika. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa podziękowała radnym za wybór jej osoby na stanowisko 

Skarbnika Powiatu. Jednocześnie zapewniła, że z należytą starannością będzie wykonywać 

powierzone zadania.  

 

XVI. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  

od początku roku do dnia 31.12.2015 r. (druk nr 13/XV); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Rafał Mucha (17+1=18). 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Augustyniak (18-1=17). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do zapytania ze wspólnego posiedzenia 

komisji stałych w zakresie rozłożenia na raty należności Szpitala wobec Powiatu powiedział, 

że w dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął do Zarządu Powiatu wniosek Zarządu Spółki „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. dot. rozłożenia na raty części zwrotu nakładów 

poniesionych przez Powiat Gryfiński na prace modernizacyjno-remontowe Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8 (zał. nr 9). Wnioskowana 

kwota do rozłożenia na raty stanowi zobowiązanie Spółki wynikającej z umowy dzierżawy  

z dnia 6 kwietnia 2012 r. Zarząd zgodnie ze swoimi kompetencjami przychylił  

się do rozłożenia, na proporcjonalne osiem rat, należność do dnia 31 grudnia 2016 r. Od tego 

momentu radni w każdym kwartalnym sprawozdaniu mieli podaną taką informację. Ostatnia 

podana informacja mówi o kwocie należności w wysokości 210 272,83 zł. Kwota rat jest 

wpłacana w terminach. Na koniec grudnia 2015 r. zostały spłacone trzy raty na łączną kwotę  

82 500,00 zł i o tę kwotę został również podniesiony kapitał Spółki. Pomimo, że jest to 

zobowiązanie Szpitala Powiatowego w Gryfinie, to za realizację tego zobowiązania jest 

odpowiedzialny współudziałowiec, który na realizację tego dostarcza środki finansowe  

i spłaca.  
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XVII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na interpelacje złożone w  okresie 

międzysesyjnym jak również w czasie bieżącym udzieli odpowiedzi. Radny Tomasz 

Mirakowski prosił o uszczegółowienie otrzymanych odpowiedzi dot. wsadu do kotła,  

to na dzisiejszej sesji są dyrektorzy i prezesi stowarzyszeń prowadzących domy pomocy 

społecznej i mogliby zabrać głos. Poprosił Prezes Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącą 

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach.  

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska powiedziała,  

że stawka żywieniowa na bieżąco jest określana, nie ma wyznaczonej stawki wyżywieniowej 

określonej zgodnie z budżetem. Wszelkie artykuły spożywcze starają się kupować najtaniej  

i to, co jest potrzebne dla mieszkańców. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że stawka jest liczona po wsadzie  

do kotła, już po fakcie. 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska odpowiedziała,  

że po fakcie, zgodnie z jadłospisem.   

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że jak się jedzie na zachód, to żeby skorzystać  

z toalety trzeba zapłacić 2 euro. Stawki żywieniowe, które zostały podane, to 7-8 zł,  

w szpitalu wynosi 10 zł. Nawet, jeżeli bardzo oszczędnie podchodzi się do wyżywienia to nie 

jest to wyżywienie, które ludzie mają w domu. W zasadzie wyżywienie zbiorowe jest tańsze, 

jest to oczywiste. Z taką troską obserwuje różnice z poszczególnymi domami pomocy 

społecznej, natomiast zaintrygowało radnego to, że w DPS w Trzcińsku-Zdroju stawka 

wyżywieniowa wynosi 7,92 zł z banku żywności. Dodał, że nie rozumie tego, czy to jest stała 

comiesięczna pomoc dla tego DPS, czy jednorazowa pomoc, która została udzielona w skali 

roku.  

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska odpowiedziała,  

że stawkę wylicza się po każdym zakończonym miesiącu? Podejrzewa, że stawka 7,92 zł jest 

stawką razem z darowizną z bankiem żywności.  

 



 24 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w tym zakresie musi się 

wypowiedzieć prezes Stowarzyszenia w Trzcińsku-Zdroju. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski zapytał, czy radny Tomasz Mirakowski chciałby 

coś doprecyzować, żeby móc zamknąć temat. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy w przypadku jeżeli byłyby kłopoty finansowe  

w zakresie zapewnienia wyżywienia, czy zostałoby to zgłoszone Radzie Powiatu. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że o stawki dot. żywności nie ma się do kogo zwracać. Każdy DPS 

dysponuje określonym budżetem, który składa się z miesięcznego kosztu utrzymania 

pomnożonego przez liczbę mieszkańców. Jest to około 3 mln zł w przypadku większych 

domów, 2 mln z niewielkim kawałkiem w przypadku domów, które mają po 80 mieszkańców.  

Ani Rada Powiatu, ani Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie wpływają na to, jaką część 

tego budżetu dom przeznaczy na żywność. Nie ma określonych stawek, wytycznych. Przy 

kontrolach Urzędu Wojewódzkiego, które odbywają się co trzy lata, sprawdzane są stawki 

żywności, jadłospisy. Jeżeli jest takie poczucie, że mieszkańcy niedojadają to trzeba byłoby  

to wykazać i wówczas prowadzone byłyby działania i rozmowy, żeby ewentualnie tę stawkę 

podwyższyć. Trzy DPS mają swoje kuchnie, które pozyskują środki z różnych źródeł, w tym 

również z Banku Żywności. Od tego roku Bank Żywności nie przeznacza żadnych produktów 

żywnościowych dla placówek, które mają całodobowe utrzymanie, a więc od tego roku  

nie będzie można tych produktów pozyskiwać. Dotychczas były to artykuły tj. cukier, mąka, 

kasza, makaron itp. Siedziba była w Biesiekierzu pod Koszalinem i bardziej aktywne domy, 

które chciały wzbogacić swój jadłospis, czy zaoszczędzić na stawce żywnościowej, jeździły 

kilka razy w miesiącu i przywoziły towary. Jest to również praktykowane w OPS,  

więc wiadomo jaki jest to rodzaj pomocy. W tym roku weszły takie przepisy, że Bank 

Żywności nie może przekazywać środków żywnościowych, dla jednostek które mają 

całodobowe utrzymanie. W tej chwili jedynym produktem są jabłka, z których korzystają, 

były już dwa tiry jabłek, które zostały podzielone między domy pomocy społecznej  

i wszystkie jednostki. Sama stawka żywieniowa o niczym nie mówi, ponieważ podany  

w odpowiedzi koszt wsadu do kotła nie jest to cały koszt wyżywienia, jak na przykład w DPS 

w Nowym Czarnowie, gdzie jest to usługa cateringowa.  Wówczas w tę stawkę wliczony jest 

koszt przygotowania posiłku, stawka żywnościowa, dowóz i zysk osoby wygrywającej 
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przetarg. Nie można stwierdzić, że gdzie jest wyższa stawka żywieniowa tam jest lepsze 

wyżywienie. Dodała, że co innego jest również domowe przygotowywanie posiłków,  

a co innego posiłek przygotowany w restauracji. Taka analiza uwzględniająca tylko na stawki 

niczego nie pokaże. Oczywiście odpowiedź na kolejne pytania zostanie udzielona celem 

uzupełnienia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bugajski powiedział, że radnemu Tomaszowi 

Mirkowskiemu zapewne chodziło o szerszą informację i ma nadzieję, że Pan Starosta 

przekaże informację nie tylko radnemu ale również pozostałym radnym. Może radnego 

zatrwożyło to, że za toaletę zagranicą płaci się dwa euro, a wsad do kotła wynosi 7 zł. Szersza 

informacja, o której mówiła Pani Dyrektor, rozjaśni wszystko i radni będą mieć wiedzę,  

na czym polega wsad do kotła i sprawy żywnościowe w poszczególnych domach pomocy 

społecznej.  

 

XVIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że radni w materiałach 

sesyjnych otrzymali wykaz pism, który jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu: 

1. Pismo Burmistrza i Przewodniczącego Rady Gminy Goleniów, znak: 

BR.0004.1.2016.AS z dnia 11 stycznia 2016 r., dot. stanowiska Rady Miejskiej  

w Goleniowie w sprawie utrzymania spójności terytorialnej województwa 

zachodniopomorskiego – zał. 10 do niniejszego protokołu. 

2. Pismo Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad, znak: O.Sz.Z-2.407.17.2016.ami z dnia 26 stycznia 2016 r.  

dot. przywrócenia przejścia dla pieszych na ul. Mieszka I w Chojnie – zał. 11 

 do niniejszego protokołu. 

3. Uchwała Nr XXXV.89.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego – zał. 12 do niniejszego protokołu. 

4. Uchwała Nr XXXV.90.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2016 

rok – zał. 13 do niniejszego protokołu. 
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5. Zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie dla Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej do wzięcia udziału w obchodach 71. rocznicy Forsowania 

Odry – zał. 14 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący poinformował, że w dniu 23 lutego 2016 r. wpłynęła do Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie skarga Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Koło PZW 

„INA” ze Stargardu na Starostę Gryfińskiego w zakresie dostępu - dojazdu do miejsca 

wodowania łodzi i sprzętu pływającego do rzeki Odry poprzez działkę położoną  

na terenie Gryfino w m. Łubnica. Dodał, że poprosił o wystąpienie o opinię prawną, zgodnie  

z którą organem właściwym do rozpatrzenia tejże skargi jest Wojewoda Zachodniopomorski  

i tak też skarga została przekazana (zał. nr 15). Ponadto Przewodniczący poinformował  

o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 2016 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach 

oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą (do dnia 29 kwietnia do tut. urzędu,  

do dnia 30 kwietnia za pośrednictwem poczty). Odnosząc się do wniosku radnego Tomasza 

Mirakowskiego o rozważenie możliwości uczczenia stosownymi uroczystościami 1050. 

rocznicy Chrztu Polski poinformował, że miał zaszczyt spotkać się z Prezydentem 

Rzeczypospolitej Polskiej i osobiście w imieniu mieszkańców Powiatu Gryfińskiego oraz 

Rady Powiatu zaprosił Prezydenta do wzięcia udziału w obchodach 71. Rocznicy Forsowania 

Odry, które będą odbywać się w dniach świętowania rocznicy Chrztu Polski.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w dniu 23 kwietnia 2016 r.  

w m. Siekierki będzie patriotycznie świętowana rocznica Forsowania Odry. Jest to tydzień  

po uroczystościach, które centralnie będą się odbywały, ale poświęcone z kolei 1050. 

rocznicy Chrztu Polskiego. Niedaleko znajduje się Góra Czcibora, że na tym terenie 

oddawana jest cześć i pamięć osobom poległym i sądzi, że uroczystość 71. Rocznicy 

Forsowania Odry obchodzona w rocznicę Chrztu Polski może mieć większą rangę. Taka 

propozycja powstała, aby nie organizować osobnej uroczystości, sesji. Zdaniem Starosty 

należałoby zamanifestować swoją obecność, jeżeli będzie takie życzenie radnych to zostanie 

zorganizowany środek transportu, aby umożliwić wspólnie dotarcie na te uroczystości. 

Rozmawiał z Burmistrzem Mieszkowic, aby były również akcenty rocznicy Chrztu Polski. 

Znając, jak się odbywają te uroczystości na pewno będzie duże nawiązanie do tej rocznicy.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że zadba się również o to, 

aby był stosowny komunikat w poszczególnych gminach dla mieszkańców Powiatu  

z informacją o odbywających się uroczystościach.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Moryniu za włączenie się w prace. Wszyscy czynią z różnych stron starania, aby podnieść 

rangę tej uroczystości obecnością Pana Prezydenta. Minimalna rzecz to objęcie przez Pana 

Prezydenta patronatu. Zdaniem Starosty obecność Pana Prezydenta w dwie rocznice byłaby  

dużym akcentem. Odnosząc się do złożonej skargi powiedział, że skarga dotyczy działki 

Skarbu Państwa znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Daleszewo-Międzyodrze.  

 

XIX. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 16.25 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

  

Magdalena Romankiewicz    

     Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski  


