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     PROTOKÓŁ nr XVI/16 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 31 marca 2016 r. 

 

XVI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 31 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności radnych - zał. nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe:   

   

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał Starostę Gryfińskiego Wojciecha 

Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu w Gryfinie, przedstawicieli 

inspektoratów i służb powiatowych instytucji, w szczególności Komendanta Powiatowego  

Policji w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija, p.o. Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej 

mł. bryg. Andrzeja Prokopskiego, Burmistrza Gminy Mieszkowice Andrzeja Salwę, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego.  

Na protokolantów powołał Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. Następnie 

przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag (porządek obrad stanowi  

zał. nr 3) 

 

Protokół nr XV/16 z dnia 24.02.2016 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

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

 

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. W okresie międzysesyjnym Zarząd 
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obradował na 6 posiedzeniach, łącznie z dzisiejszym posiedzeniem. Chciałby zwrócić uwagę 

na poruszane sprawy z zakresu szkolnictwa. Zarząd przyznał dodatki motywacyjne dla 

dyrektorów szkół, przeprowadził w tym zakresie również dyskusje i zobowiązał Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do zaktualizowania kryteriów przyznawania tychże 

dodatków i kwot, co zostanie w odpowiednim czasie przedstawione Radzie w formie projektu 

uchwały. Z pewnością było to pokłosiem debaty oświatowej. Nowe kryteria przyznawania 

dodatków motywacyjnych również mogą mieć wpływ na osiąganie lepszych wyników pracy 

szkoły, motywowanie dyrekcji w związku z frekwencją młodzieży na lekcjach, z którą 

łączone są efekty nauczania. Zarząd zaakceptował dwa wnioski, które przedłożył Dyrektor 

ZSP nr 2 w Gryfinie dotyczące uruchomionego programu RPO na podnoszenie jakości 

kształcenia zawodowego, poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów. 

Jeden wspólny wniosek dotyczy technikum elektrycznego, gdzie liderem jest  Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Elektryków. Należy dodać, że oczywiście program jest korzystny  

dla szkoły i uczniów, natomiast w większej części dotyczy jakby samej nauki, a niestety  

w niewielkim procencie (do 20%) można przeznaczyć środki na zakup pomocy naukowych  

i sprzętu. Drugi projekt dotyczy edukacji w technikum zawodowym gastronomicznym, 

koncepcja został przyjęta, wniosek złożony i należy poczekać na efekty. W rezultacie można 

powiedzieć, że wniosek jest bez kosztowy dla powiatu, a ma przynieść tylko i wyłącznie 

wymierne efekty dla szkoły. Zarząd również zaaprobował wniosek przedłożony przez ZSP  

w Chojnie dot. programu Erasmus+ który poświęcony jest edukacji i eliminowaniu zagrożeń 

związanych z terroryzmem czy ekstremizmami, które występują na świecie. Jest to partnerski 

projekt z tureckim m. Konya służący edukacji nauczycieli, aby potrafili rozpoznawać 

ekstremizmy, jak również próba edukacji młodzieży aby na przyszłość przeciwdziałać temu. 

Pogratulował Dyrektorowi ZSP nr 2 w Gryfinie i całej placówce, uczniom oraz nauczycielom 

za wyniki egzaminów zawodowych w styczniu i lutym. Osiągnięte wyniki są wyższe  

od średnich wyników w kraju i województwie, dotyczy to uczniów technikum 

energetycznego i technikum zawodowego. Do egzaminu przystąpiło 60 uczniów, a zdało 48. 

Dodał, że ma nadzieję, iż przyczyni się to do tego, że więcej młodzieży będzie chciało stać się 

uczniem tej szkoły. Natomiast w zakresie zdrowia Zarząd rozłożył na raty część czynszu 

dzierżawnego. Przypomniał, że Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., której udziałowcem 

jest powiat, płaci powiatowi czynsz dzierżawny wynoszący 220 000 zł, z czego 56 000 zł 

stanowi stały czynsz, pozostała część czyli ok 170 000 zł szpital ma obowiązek przeznaczać 

na remont obiektu. Rozliczając rok 2015 dyrekcja szpitala niestety nie udokumentowała 

wydania kwoty 42 000 zł (z tych 170 000 zł) i w związku z tym poprosiła, aby ją zwolnić  
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z jednorazowej wpłaty czynszu, na co Zarząd wyraził zgodę. Stąd ten zaległy czynsz jest 

rozłożony na rok 2016 do spłaty w miesięcznych ratach. Zarząd zapewne zaproponuje Radzie 

przeznaczenie tego czynszu na zwiększenie programów zdrowotnych albo na inne zadanie  

z przeznaczeniem na służbę zdrowia. Oprócz tego w zeszłym tygodniu Zarząd miał spotkanie 

z Domem Lekarskim, współudziałowcem spółki, chcąc się zapoznać z postępem  

i zaawansowaniem prac związanych z zamierzeniami inwestycyjnymi dot. budowy szpitala. 

Zostało ustalone, że Dom Lekarski przedstawi Zarządowi zaktualizowany harmonogram 

rzeczowo-finansowy oraz oficjalnie wystąpi w sprawie również omawianej dot. finansowania 

tego przedsięwzięcia oraz przedstawi oficjalnie list intencyjny upoważniający go  

do rozpoczęcia rozmów z ewentualnymi dodatkowymi inwestorami finansowymi. Dzisiaj 

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie takich rozmów. W momencie kiedy Zarząd będzie znał 

szczegóły poinformuje Radę i ewentualnie zostanie podjęta decyzja, w jakim zakresie powiat 

skorzysta z tej oferty. Oczywiście dotyczy to tej części zadania, która wychodzi poza 

zobowiązanie inwestycyjne, które określone było do kwoty 2 200 000 zł, bo wiadomo  

że przedsięwzięcie ma być w o wiele szerszym zakresie i większych kosztach. Jak zawsze  

w tym okresie, ale i przez cały rok, dominującym tematem również są drogi. W związku  

z tym poinformował, że Zarząd rozstrzygnął przetargi w zakresie zarówno remontów 

bieżących to następuje zazwyczaj po zimie aczkolwiek przy temperaturze powyżej 10 stopni. 

To jest tak zwane „łatanie dróg” patcherem – urządzeniem służącym do wykonywania 

remontu nawierzchni emulsją i grysami, Zarząd dokonał wyboru wykonawcy z podziałem na 

trzy zadania. Z pewnością muszą być odpowiednie warunki żeby rozpocząć prace. Kwota 

łącznie przeznaczona na to zadanie to około 500 000 zł. Z kolei dla tych przedsięwzięć, które 

wymagały szybkiego działania został wybrany inny wykonawca. To działanie jest o wiele 

droższe, w związku z tym robione są tylko najważniejsze elementy czyli tzw. naprawa  

w technice na gorąco, gdyż nie trzeba utrzymywać parametrów zewnętrznych jeżeli chodzi  

o temperaturę. W tym zakresie wykonawca już wykonał zadanie. Prace zgłaszane na bieżąco 

oczywiście są sprawdzane w terenie i kontrolowane, a Zarząd oprócz już tych zleconych prac, 

również się im przygląda. Zarząd wybrał wykonawcę i zlecił zadanie na wycinkę krzewów 

wzdłuż dróg powiatowych, jak również dokonał wyboru wykonawcy na okres 2016-2017  

na utrzymanie bieżące tj. doraźne sprzątanie, znaki drogowe itd. Zatem zakres bieżących 

spraw na drogach jest jak nazwa wskazuje wykonywany na bieżąco. Również w tym okresie 

została wybrana komisja przetargowa do przeprowadzenia procedury przetargowej na zadanie 

pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, a rozstrzygnięcie przetargu nastąpi  

6 kwietnia br. Po okresie odwoławczym zostanie poznany wykonawca modernizacji, budowy 
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ronda przy ulicy Wojska Polskiego, Pomorskiej i 9 Maja. Zatem w maju powinny ruszyć  

prace. Również Zarząd dokonał rozstrzygnięcia i stąd proponowane dla Rady projekty uchwał 

na przykład w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. Ze wszystkich wnioskujących dwie 

parafie spełniły stawiane kryteria. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia 

Wiernych w Baniach na zadanie remont konserwatorski prezbiterium zabytkowego kościoła 

pw. Św. Wojciecha BM w Kunowie na kwotę 20 541,48 zł. Parafia Rzymskokatolicka  

pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach na zadanie wymiana stolarki okiennej oraz 

drzwiowej w kościele pw. NSPJ w Starej Rudnicy na kwotę 32 000,00 zł. Zarząd również 

dokonał rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku. Z zakresu kultury i sztuki dofinansowanie otrzymało 

siedem podmiotów na łączną kwotę 15 000 zł. Z kolei na kulturę fizyczną dofinansowanie 

otrzymało dziewięć podmiotów na łączną kwotę 30 000 zł. Z zakresu turystyki - cztery 

podmioty w kwocie 12 520 zł, a w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego jeden 

podmiot na kwotę 7 600 zł. Jeżeli radni mają jakieś pytania do podejmowanych przez Zarząd 

działań to odpowie na nie.  

 

Redaktor Ryszard Kwapisz skierował pytanie do Starosty Gryfińskiego powiedział,  

że z tego co mówił pan Starosta bezpośrednio nie wynika, czy jest już zgoda czyli pozwolenie 

na budowę nowego pawilonu szpitala? Drugie pytanie dotyczy budowy dróg. Czy budowa 

ronda jest oddzielnym zadaniem i oddzielnym przetargiem, czy może w ramach całości 

inwestycji? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że konwencja została trochę złamana, 

ale odpowiadając na pytania to jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę to jeszcze go nie ma. 

Pozwolenie jest wydane przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, 

decyzja przedłużenia do sierpnia wydania pozwolenia była związana z koniecznością 

uzupełnienia dokumentacji o trzy elementy tj. przyłącza Zakładu Energetycznego Enei, 

przyłącza PGE (bo nie było warunków), ale wie że warunki zostały już wydane. Jeszcze 

sprawa przełożenia linii telefonicznej Orange. Okazuje się że przy takiej inwestycji podmioty, 

które dostarczają media chcą jak gdyby rękami inwestora uporządkować swoje sprawy.  

To jest główny element. Również wymagana jest zgoda na miejsca postojowe przy drodze 

gminnej wzdłuż drogi prowadzącej do szpitala - pani prezes mówiła, że już ją ma. Wszystkie 
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przeszkody co do wydania pozwolenia można powiedzieć ustały. Natomiast jeżeli chodzi  

o drugą sprawę to oczywiście rondo jest elementem również tego przetargu. To jest jedno 

przedsięwzięcie. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Tomasz Mirakowski (18+1=19). 

 

III. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie za 2015 r. (druk nr 2/XVI)  

 

p.o. Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Prokopski 

przedstawiła prezentację multimedialną - sprawozdanie z działalności z działalności 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2015 r., stanowiącą 

załącznik nr 4. 

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że chciałby wykorzystać okazję. Zapewne wszyscy 

zebrani już usłyszeli że dwa dni temu miał miejsce duży pożar, naprawdę duża tragedia  

na terenie targowiska w Osinowie. Złożone przez pana Komendanta sprawozdanie za 2015 r. 

w pełni potwierdziło się we wczorajszych wydarzeniach. Akcja strażaków zarówno 

ochotników i zawodowych była w pełni profesjonalna przez co uratowała wielu rannych  

i majątek poszkodowanych. W imieniu mieszkańców Osinowa i osób, które prowadzą tam 

działalność gospodarczą chciałby złożyć na ręce pana Komendanta serdeczne podziękowania 

skierowane do strażaków ochotniczych i zawodowych oraz do wszystkich, którzy pomogli  

w przeciwdziałaniu tej tragedii, w profesjonalny sposób ją opanowali i unieszkodliwili. 

Jeszcze raz prosi o przyjęcie podziękowania.  

 

p.o. Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Prokopski powiedział, 

że sprawnie zadziałały pierwsze jednostki z Osinowa i Cedyni, następnie kolejne siły były 

wprowadzane do działań. W wyniku szybkiej akcji spalenie nastąpiło tylko w jednym 

sektorze, zdecydowana większość targowiska została ocalona. Nawet na pożar, który był 

później w godzinach nocnych, jednostki też bardzo szybko zadziałały. W wyniku pożaru 

spaleniu uległy tylko cztery pawilony z drugiej strony targowiska. Ogólnie ok. 80% 

zabudowy targowej została nienaruszona. To jest najważniejsze.  

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że strażacy byli rewelacyjni. 
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p.o. Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Prokopski powiedział, 

że patrząc na rozmiar zdarzenia i tego, że występował materiał palny, ciężko jest ugasić  

w tak krótkim czasie taki pożar. Akcja trwała około trzech godzin i dosyć szybko udało się 

zażegnać rozprzestrzenianie się ognia na dalsze sektory targowiska. 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym wpłynęła interpelacja nr 40 radnego Pawła Sławińskiego (treść i odpowiedź 

wszyscy radni otrzymali w materiałach sesyjnych – zał. nr 5). 

 

Radny Marek Brzeziński złożył interpelację nr 41/16 

dotyczy: naprawy nawierzchni na drodze powiatowej 

"Mieszkańcy miejscowości Żabnica i Czepino zwracają się o doraźną naprawę nawierzchni 

drogi powiatowej łączącej obie miejscowości". 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 

2015 (druk nr 3/XVI)  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVI/107/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2015, została podjęta jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny R. Mucha (19+1=20). 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka przedstawiła prezentację multimedialną - sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2015, stanowiącą załącznik nr 7. 
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Posiedzenie opuścił radny Tadeusz Ruchniak (20-1=19). 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że chciałaby zapytać o windę przy WTZ w Gryfinie 

przy ulicy Szczecińskiej. Jaki potrzebny jest wkład własny? Ogólnie jakie są koszty związane 

z jej budową? 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że wartość kosztorysowa windy to ok 225 000 zł. W tej chwili jest 

już podpisana decyzja przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, że środki  

w wysokości połowy powyższej kwoty (ok. 112 000 zł) są zabezpieczone na realizację tego 

zadania. Jest to zabezpieczone ze środków PFRON, ale będących w dyspozycji Urzędu 

Marszałkowskiego. Zatem Stowarzyszenie musi znaleźć swoje środki kolejne 112 000 zł  

bo jest to finansowane 50/50. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, na kiedy. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że już w tej chwili. Na etapie kiedy jest decyzja z Urzędu 

Marszałkowskiego to te zapewnienia i gwarancje, które były dawane w momencie składania 

wniosku, a było to w listopadzie poprzedniego roku jakby tracą moc.  

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, w jaki sposób powiat może im pomóc. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że w tej chwili jeżeli chodzi o potwierdzenie środków to tylko  

stowarzyszenie pokazuje swój stan konta, na którym posiada te środki. Z tego co wie,  

bo odbyło się spotkanie na zebraniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych pani przewodnicząca Wiśniewska przedstawiła mniej więcej jakie ma 

źródła finansowania i jakie obietnice, ale na tym etapie musi się skończyć mówienie  

o obietnicach, a muszą być konkretne fakty. Jeżeli chodzi o jednostki samorządu czyli Urząd 

Miasta i Gminy Gryfino, który obiecał środki to musi to już być uchwała Rady Miejskiej  

o przyznaniu takich środków. To już nie wystarczą same zapewnienia o ich przyznaniu.  

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy przepadną takie środki. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że jeżeli się nie zabezpieczy udziału własnego to nie ma dotacji. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, a ile brakuje. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że 112 000 zł. Mowa o wartości kosztorysowej. W tym momencie 

jeżeli będzie organizowany przetarg być może nie będzie to kwota 225 000 zł, a może 

200 000 zł lub 190 000 zł. Nie wiadomo, trudno powiedzieć. Tak, jak zostało powiedziane to 

kosztorys opiewa na taką sumę, a jaka będzie kwota z przetargu może być więcej a może być 

mniej. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy stowarzyszenie ma cokolwiek swoich pieniędzy. Ile? 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że stowarzyszenie ma cokolwiek swoich pieniędzy. Pani 

przewodnicząca podawała to 8 000 zł lub 9 000 zł, nie podała jednej kwoty, którą posiada. 

Ale 8 000 zł i 9 000 zł z różnych źródeł. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy jest pełna kwota pieniędzy. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że myśli, że nie ma. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że do jakiejś sumy trzeba się odnieść. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że do kwoty 112 000 zł. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że dalej nie wie ile stowarzyszenie ma, a ile mu 

brakuje. Jakby wiedziała ile brakuje to można byłoby w jakiś sposób się zorganizować. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że Rada Powiatu może wystąpić do stowarzyszenia o konkretne 
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podanie ile stowarzyszenie ma środków na koncie. Wnioskodawcą jest stowarzyszenie i rolą 

stowarzyszenia jest, o ile chcą się ubiegać o środki, wyartykułowanie swoich potrzeb. Myśli, 

że zbiórka pieniędzy ciągle trwa. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że jak wiadomo ile się ma to wiadomo wtedy  

ile brakuje i o jaką sumę się walczy. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że to wygląda tak, jakby stowarzyszeniu zupełnie 

nie zależało. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że cóż może na to odpowiedzieć, jeżeli stowarzyszeniu nie 

zależałoby. W każdym razie nam zależy żeby ta winda powstała. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy wiadomo ile będzie z miasta. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że pani Wiśniewska powiedziała, że rozmawiała z panem 

Burmistrzem Sawarynem, który powiedział że nabiera to już ram uchwały natomiast  

nie określił szacunkowo kwoty. 

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że tutaj chodzi o czas podjęcia tej uchwały. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że na już. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy na już to kwestia miesiąca. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że kwestia miesiąca - kwietnia. 
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 

gryfińskim na lata 2016-2022” (druk nr 4/XVI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, poinformował o błędzie jaki pojawił się w projekcie 

uchwały w nazwie tabeli nr 75 tytuł powinien brzmieć: „Ramy finansowe strategii w latach 

2016-2020”, następnie w obecności 19 radnych zarządził głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVI/108/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022”, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań,  

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2016 r. (druk nr 5/XVI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVI/109/2016 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r., została podjęta 

jednogłośnie. 
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VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVI/110/2016 w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane  

w 2016 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 7/XVI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVI/111/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 8/XVI); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVI/112/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2016 rok (druk nr 9/XVI);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XVI/113/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2016-2039 (druk nr 10/XVI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XVI/114/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Brak. 

 

XIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że chciałby nawiązać do sprawy, którą ostatnio 

poruszał, a chodzi o stawkę żywieniową w domach pomocy społecznej. W międzyczasie 

otrzymał odpowiedź od pani Dyrektor M. Kołodziejskiej-Nowickiej, która go trochę zdziwiła. 

W domach pomocy społecznej są różne stawki: DPS w Moryniu zapewnia mieszkańcom  

5 posiłków i dzienna stawka żywieniowa w 2016 roku wynosi 9,35 zł. Pani dyrektor 

informuje, że w przypadku gdyby ta stawka nie była wystarczająca przewiduje pozyskiwanie 

większych środków finansowych na zakup żywności w postaci produktów żywnościowych. 

Jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju to stawka żywieniowa 

planowana w 2016 roku wynosi 8,60 zł, ale też pani dyrektor zapewnia, że gdyby ta stawka 

była niewystarczająca nastąpi konieczność weryfikacji budżetu i dokonania zwiększenia 

wydatków na zakup artykułów żywnościowych. Zdziwiła go informacja dotycząca DPS  

w Dębcach cyt. „trudno jest podać dzienną stawkę żywnościową, ponieważ każdego dnia jest 

inna i jest wystarczająca. Stawka żywieniowa na 2016 rok mieści się w granicach 7 złotych”. 

Tu widać różnicę między powyżej 9,35 zł a 7 zł. Dalej cyt. „nie planujemy stałej dziennej 

stawki żywieniowej, ponieważ prowadzimy kuchnię według zasad domowych. Mieszkaniec 

ma otrzymać dzienny posiłek z odpowiednią ilością kalorii jaka obowiązuje w różnym wieku, 

a przede wszystkim nie może być głodny. Nie zwracamy uwagi na dzienną stawkę 

żywieniową, ponieważ kupujemy różne produkty w różnych cenach”. W związku z tym ma 

pytanie, czy w ramach nadzoru nad domami pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie nie powinno jednak ujednolicić zasad wyliczenia tej stawki, ponieważ w przypadku 

jakiejkolwiek kontroli z zewnątrz, a takie były w DPS w Dębcach, trzeba będzie jednak podać 

wyraźnie stawkę żywieniową i co ona obejmuje. Drugie dodatkowe pytanie – jak wygląda 

sprawa wydatków na leki, ubranie, środki czystości? Jako lekarz doskonale wie, bo czuje to, 

że są to najtańsze mydełka, oczywiście innych środków nie zna. Utrzymanie każdego 
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mieszkańca kosztuje to są znaczne środki. Jak wygląda procentowo kwota przeznaczona  

na leki, środki czystości, ubranie tych ludzi. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o odpowiedź, którą udzieliła panu radnemu  

na zapytanie to od razu mówi, że nie są to jej słowa tylko cytaty z pism, które otrzymała  

od poszczególnych dps. Nie przekręcała, nie wygładzała tekstu tylko tak, jak udzielili 

dyrektorzy dps odpowiedzi tak ją udzieliła. Jeżeli chodzi o ujednolicanie stawki to jest  

to niemożliwą sprawą, bo nie ma żadnych norm, które mówią że stawka ma być 8 czy 9 zł. 

Tak, jak w przypadku odpowiedzi z DPS w Dębcach były zdania, że mieszkaniec domu ma 

otrzymywać 5 posiłków, ma mieć odpowiednią wartość kaloryczną i nie być głodny. Mają 

być zapewnione również środki żywności w lodówce, poza posiłkami gdyby ktoś zechciał 

sobie zrobić kanapkę czy napić się czegoś. Tutaj nie można powiedzieć, że akurat za 9 zł 

będzie super wyżywienie a za 7 zł to już nie. Oczywiście każdy wie, że im wyższa stawka to 

wzrasta prawdopodobieństwo że to wyżywienie będzie lepsze. Natomiast domy podejmują 

naprawdę dużo inicjatywy w to, żeby urozmaicić jedzenie, pozyskują różne środki, które 

niekoniecznie widnieją w tych stawkach. Kupują ziemniaki od rolników. Nie będzie 

opowiadać całości jak to się odbywa, ale naprawdę te domy są kreatywne w tym, mają 

nawiązane kontakty z hurtowniami, gdzie w ostatnich dniach ważności produktu czy mięsa 

zakupują go po niskich cenach. Kupują tego dużo to wiadomo, że i negocjują stawki. Nie ma 

czegoś takiego, żeby jako nadzór czy jako powiat ustalić, że stawka ma być tyle – 8, 7  

czy 9 zł. Stawki nie planuje się w ten sposób, że jak ma się stawkę dzienną 6 zł i ma się 

zrobić obiad to trzeba się  zmieścić w tej kwocie. Te kwoty są średnią, wypadkową. Jednego 

dnia ta stawka może wynosić 5 zł, a drugiego 15 zł. Jeżeli zliczy się koszty przygotowania 

posiłku w przeciągu miesiąca i podzieli przez liczbę dni w miesiącu to wyjdzie ta stawka.  

W jednym miesiącu może wyjść 7 zł, w drugim 9 zł, a w trzecim np. 12 zł. I tak to 

funkcjonuje. Tylko w sytuacji jeżeli radni posiadaliby wiedzę, że te posiłki są 

niewystarczające, że mieszkańcy niedojadają to prosi o informację. Wtedy nie będą się 

skupiać tylko na kwocie, która jest przeznaczona na stawkę żywieniową, tylko na konkretnym 

zjawisku, jakim jest niedojadanie bo do tego absolutnie dopuścić nie można. PCPR nie 

ingeruje w budżety stowarzyszeń, które przejęły zadania. PCPR sprawdza realizację zadania, 

a to jest właśnie doposażenie mieszkańców w mydła, czy środki. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie 

w mydło, w przedmioty codziennego użytku, to w ustawie jest napisane że dom zapewnia,  

ale interpretacja tego nie oznacza, że dom kupuje. Kupuje się oczywiście średniej klasy 
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mydła, szampony itd. Na pewno musi to być zakupione dla mieszkańca, który nie ma 

dochodu. W przypadku Nowego Czarnowa cała kategoria dzieci nie ma żadnego dochodu i te 

dzieci muszą mieć zapewnione wszystko – szampon, mydło, środki czystości, do prania itd. 

Mieszkaniec dorosły potrącane ma ze swojego dochodu 70%, pozostałe 30% pozostaje  

na jego potrzeby. Jeżeli mieszkaniec życzy sobie mieć lepsze mydło czy szampon i tak jest,  

że na przykład w Nowym Czarnowie te mieszkanki, które mają większe dochody to jadą 

sobie do Gryfina i kupują inne papiery toaletowe, kupują sobie kosmetyki nawet takie  

na które niekoniecznie wszystkich stać z nas, bo maja pieniądze na ten cel. To jest jakby 

spełnienie tego zapisu, że dom zapewnia. To samo jest z rzeczami, rajstopami, butami itd. 

Jeżeli mieszkaniec nie ma pieniędzy na dopłatę do lekarstw to dom musi to mu zapewnić.  

W takich przypadkach zawsze dom dokupuje te leki. Jeżeli mieszkaniec dysponuje swoimi 

środkami to w ich ramach, tylko część płaci dom a resztę dopłaca sam mieszkaniec. Taka jest 

zasada.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że z tym wsadem do kotła nie do końca tak jest.  

We wszystkich kontrolach np. w DPS w Dębcach (dwa czy trzy lata temu), gdzie kontrolerzy 

zakwestionowali „wsad do kotła” za mały, za niewystarczający, więc jakieś tu obowiązujące 

kryteria chyba są. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że chciałby wesprzeć głos radnego T. Mirakowskiego  

 i wydaje mu się że może należałoby rozważyć możliwość stworzenia zasad przy ustalaniu 

stawek żywieniowych dla domów pomocy społecznej, których prowadzenie zlecane jest 

stowarzyszeniom, tzn. stworzenia swego rodzaju minimum, poniżej którego nie można 

schodzić, w celu prawidłowego czuwania nad tym procesem i uniknięcia sytuacji,  

że stawki są zbyt niskie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że pisma 

zgodnie z wykazem pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie znajdują się 

do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. Przewodniczący powiedział, że Radni Rady 

Powiatu w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji na terenie 

Powiatu Gryfińskiego, wykaz dyżurów na kwiecień-czerwiec 2016 r. stanowi załącznik nr 8.   
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Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 

1. Oświadczenie Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego – zał. nr 9. 

2. Pismo Wójta Gminy Dolice z dnia 4 marca 2016 r. dot. sprzeciwu wobec zgłoszonego 

projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – zał. nr 10. 

3. Pismo Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Gryfińskiego z dnia 17 marca 2016 r.  

w/s propozycji założenia profilu dla Rady Powiatu w Gryfinie na portalu 

społecznościowym Facebook – zał. nr 11. 

 

 

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

sesyjnych: 

 

4. Pismo RIO informujące, iż w uchwale Nr XV/102/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

25 lutego 2016 r. 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, nie stwierdza się naruszenia prawa – zał. nr 12. 

5. Pismo RIO kierowane do Wójt Gminy Banie (do wiadomości Rady Powiatu) dotyczące 

uchwały Nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej gminie Banie, informujące, iż przedmiotowe świadczenie 

powinno zostać przekazane przez gminę Banie w trybie przepisów ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zał. nr 13. 

 

Radny Tomasz Mirakowski złożył wniosek nr 42/16: 

- prośba o przygotowanie informacji w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowych 

Dni Młodzieży: czy wiadomo ile osób będzie przebywało na terenie Powiatu Gryfińskiego? 

W jaki sposób zostanie zapewnione im bezpieczeństwo na terenie powiatu? 

Pismo znak: BRZ.0003.42.2016.DK 
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XV. Zakończenie posiedzenia. 

   

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

wyczerpania porządku obrad zamknął XVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


