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   PROTOKÓŁ nr XVII/16 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 28 kwietnia 2016 r. 

  

XVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 28 kwietnia 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 16 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 

uczestników Powstania Warszawskiego - Panią Janinę Kin pseudonim „Janeczka”,  

Pana  Edwarda Zamiarę pseudonim „Hrabia”, radnego Rady Miejskiej w Gryfinie Łukasza 

Kamińskiego, przedstawicieli służb mundurowych, kierowników jednostek organizacyjnych, 

naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy, 

mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu i Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.  

Na protokolantów powołał Magdalenę Romankiewicz i Dominikę Konopnicką. Następnie 

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

zał. nr 3). 

 

Protokół nr XVI/16 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Radny Roman Rataj powiedział, że dnia 15 kwietnia 2016 r. na nabrzeżu w m. Gryfino 

zostały przeprowadzone I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Mistrzostwa miały  

na celu wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy  

z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, 

kształtowanie nawyków i ich przestrzegania. Mistrzostwa to również połączenie zmagań 

szkół podstawowych, gimnazjalnych a także ponadgimnazjalnych. Gminna inicjatywa  

od czterech lat odbywała się pod nazwą Gminne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Były  
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to pierwsze mistrzostwa z którymi wyszło się na teren całego powiatu. W kwietniowych 

mistrzostwach uczestniczyło 115 uczestników, czyli 8 zespołów ze szkół podstawowych,  

8 zespołów ze szkół gimnazjalnych i 7 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych z całego 

powiatu. Nie było gminy, która nie zgłosiłaby się. Podziękowania zostały skierowane do Pana 

Starosty za objęcie patronatu honorowego nad tą imprezą, wspólnie objętego  

z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą, Rektorem 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. n. med. Andrzejem 

Ciechanowiczem i Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino Mieczysławem Sawarynem.  

 

Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Łukasz Kamiński i Prezes Gryfińskiego Stowarzyszenia 

Ratowniczego Jan Wójcik wręczyli Panu Staroście podziękowanie za udzieloną pomoc 

podczas organizacji turnieju.   

 

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

 

Na posiedzenie przybyła radna Anna Ciszkiewicz i radny Paweł Sławiński,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski złożył podziękowania dla wójtów i burmistrzów. 

Następnie dodał, że faktem jest, iż na wniosek radnego Łukasza Kamińskiego udało się 

zorganizować wspólne spotkanie. Dzięki zrozumieniu idei, że warto rozprzestrzenić 

inicjatywę na wszystkie gminy powiatu gryfińskiego i zaangażować dyrektorów i nauczycieli, 

można było zrobić „łańcuszek” i nikt się nie wyłamał. Starosta wyraził nadzieję,  

że praktyczne zawody będą służyły mieszkańcom, oby nie było konieczności udzielania 

pomocy, jednak warto wiedzieć, że są osoby, które są gotowe udzielić profesjonalnej pomocy. 

Serdecznie podziękował za wyróżnienie, ale ono należy się wszystkim, którzy uczestniczyli  

w tym przedsięwzięciu. Starosta następnie dodał, że sprawozdanie z prac Zarządu zostało 

przedłożone radnym w formie pisemnej, na bieżąco można było śledzić przebieg posiedzeń  

w protokołach oraz porządki obrad posiedzeń publikowanych na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu  

na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia zatwierdził wybór Wykonawcy tj. Spółkę Akcyjną 

BUDIMEX z Warszawy z oferowaną ceną w wysokości 6 314 835,45 zł brutto, na zadanie 

pn. „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”, dot. ul. 9 Maja, Armii Krajowej, 

Pomorskiej. Firma jest jednym z największych konsorcjum w Polsce, ich portfel zamówień  
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na roboty drogowe wynosi ponad 6 miliardów zł. Dla Powiatu jest to wysiłek 6 mln zł,  

a dla firmy jest to kropla w morzu. Umowa została podpisana. Na dzisiejszym Zarządzie 

dokonano wyboru inspektora nadzoru, na dniach ma mieć miejsce przekazanie budowy,  

od 16 maja powinny się rozpocząć prace, jest na to 5 miesięcy. Starosta dodał, że zadanie 

będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wydziałowi Zarządzania Drogami pod 

naczelnictwem Arkadiusza Durmy kolejny raz udało się złożyć skutecznie wniosek i w całej 

konkurencji osiągnąć punktację pozwalającą otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa w 

wysokości 3 mln zł. Dodatkowo w tym przedsięwzięciu uczestniczy Gmina Gryfino 

wykładając 10% wartości inwestycji, tj. do kwoty 700 tys. zł zostanie udzielone wsparcie. 

Odnosząc się do służby zdrowia Starosta poinformował, że Zarząd na przedostatnim 

posiedzeniu dokonał wyboru wariantu realizacji akcji profilaktyczno-medycznej pn. Biała 

Sobota. Wpłynęła jedna oferta Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. na kwotę  

72 tys. zł, został przyjęty harmonogram. Rozpoczyna się od Gminy Moryń, sukcesywnie będą 

wykonywać akcję. W tym roku została przyjęta zasada, że w pierwszej kolejności rejestracja 

będzie odbywała się w mniejszych miejscowościach, żeby dawać szansę dostępu do 

specjalistów, czy też do Szpitala. Biorąc również pod uwagę mapy zdrowotne, które 

wskazywały, jeżeli chodzi o Powiat Gryfiński, zarówno sprawy onkologiczne jak  

i kardiologiczne. Zdaniem Starosty będzie kontynuacja w kolejnych latach, ponieważ tymi 

badaniami nie są w stanie objąć nawet większości, tylko tych, którzy w pierwszej kolejności 

się zarejestrują ale również w tym roku będą robione zarówno badania kardiologiczne  

jak i onkologiczne, czyli będą również markery. Przechodząc do spraw formalno-prawnych 

przekazał, że Dom Lekarski S.A. wczoraj dokonał zmiany na stanowisku Prezesa Spółki.  

W miejsce Pani Edyta Nowotarska, która została odwołana z okresem 3 miesięcy 

wypowiedzenia, został powołany Pan Grzegorz Bogdanowicz, również pracownik Domu 

Lekarskiego S.A. Zarząd Powiatu ustalił instrukcje dla członka Rady Nadzorczej i zostało 

wczoraj uzgodnione, bo tak jest umowa zapisana, że musi być jednogłośność przy określaniu 

warunków zatrudnienia. Ustalono wczoraj warunki pracy i płacy oraz sposobu ewentualnego 

premiowania w roku uzależniając to od trzech zadań: od uzyskania pozwolenia na budowę,  

od wprowadzenia programu budżetowania oraz od wyniku finansowego Spółki - minimum 

zerowego. Wspólnik Powiatu dokonał również zamiany członka Rady Nadzorczej, w miejsce 

Pana Jacka Chmielewskiego została wybrana Pani Ewa Jasińska. Swojego czasu Pani Ewa 

Jasińska zarządzała finansami w Szpitalu MSWiA. Wspólnik ma takie uprawnienia, podobnie 

jak Powiat zmieniał swojego członka Rady Nadzorczej z osoby Pana Mieczysława Sawaryna 
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– obecnego Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, na Pana Rolanda Adamiaka. Ponadto Zarząd 

dokonał wyboru firmy tj. Europejskiego Centrum Doradczego przygotowującego studium 

wykonalności oraz wniosek aplikacyjny, za kwotę ok. 40 tys. zł, umożliwiając tym samym  

o aplikowanie środków w ramach Programu RPO na Zakład Aktywności Zawodowej.  

Z Centrum Powiat współpracował już przy projekcie dotyczącym restauracji obiektów  

w Trzcińsku-Zdroju. Starosta dodał, że wcześniej Powiat dokonał wyboru z biura 

projektowego, który przygotowuje adaptację w byłym budynku warsztatów mieszczących  

się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Na dzisiejszym 

posiedzeniu Zarząd przyjął program oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 

Gryfińskim za rok 2015, który będzie przedmiotem obrad kolejnej sesji Rady Powiatu. 

Dokument do 30 kwietnia powinien zostać przedłożony, czyli w Biurze Obsługi Rady 

powinien być już złożony, jednak Zarząd ma do niego uwagi i w związku z tym 

poinformował radnych, że będzie od tygodnia do półtora tygodnia opóźnienia. Nie ma 

co do tego konsekwencji ustawowych, natomiast Zarząd chciał, aby ocena nie budziła 

żadnych wątpliwości. W razie pytań udzieli odpowiedzi. 

 

- brak pytań; 

 

III. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Gryfińskim za 2015 r. (druk  

nr 2/XVII); 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie Wioletta Rożko przedstawiła 

informację dot. oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Gryfińskim  – 

prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

- brak pytań; 

 

IV. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2015 r. 

(druk nr 3/XVII); 

 

Na posiedzenie przybył radny Rafał Mucha, więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2015 r. – prezentacja 

multimedialna stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy jest współpraca Powiatowego Urzędu Pracy  

ze szkołami. Ponadto zapytał jak wygląda sytuacja dot. zatrudnienia „na czarno” na terenie 

Powiatu Gryfińskiego. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  

że „szara strefa” na pewno istnieje, jednak nikt tego nie zgłasza do Powiatowego Urzędu 

Pracy. Do tego uprawnione są osoby z inspekcji pracy, które jeżdżą na kontrole do zakładów 

pracy. Była organizowana konferencja na temat cudzoziemców, szarej strefy. Szara strefa 

istnieje, jednak nikt tego nie ewidencjonuje, nie są prowadzone rejestry. Musielibyśmy 

do nich wystąpić. Jeżeli chodzi o współpracę ze szkołami zawodowym polega na tym,  

że doradcy zawodowi mają spotkania z osobami kończącymi szkołę gimnazjalną, 

przedstawiają im zawody deficytowe, nadwyżkowe. Dodatkowo są prowadzone rozmowy, 

przeprowadzane ankiety. Zbierane są informacje, gdzie młodzież chciałaby pracować.  

 

 Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że najwięcej osób bezrobotnych jest na terenie 

Gryfina, jednak procentowo Chojna wygląda nie ciekawie. Czy wiadomo o jakiś 

inicjatywach, które mogłyby zmienić sytuację na południu powiatu.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  

że Chojna jest obszarem oddalonym od Szczecina, z wiejskimi terenami. Gryfino ma bardziej 

rozwiniętą komunikację. Jeżeli byłyby zapewnione dojazdy dla tych osób to być może 

bezrobocie  byłoby  mniejsze. Urząd pracy nie jest wstanie do końca tego zniwelować. 

 

V. 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 radnego Marka Brzezińskiego, złożoną na poprzedniej 

sesji, wraz z odpowiedzią (zał. nr 6). 
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Radny Andrzej Szelążek złożył interpelację nr 43/16 dot. dofinansowania remontu drogi 

powiatowej Jelenin-Narost na odcinku 1 km 

„Obecnie remontowane są odcinki dróg dojazdowych do osiedla domków nad jeziorem 

Jelenin. Drogi dojazdowe łączą się i wychodzą od drogi powiatowej, która wymaga remontu. 

Mieszkańcy osiedla oraz Jelenina proszą o dofinansowanie w wysokości 1200 zł,  

z przeznaczeniem na równiarkę oraz wałowanie odcinka drogi będącego w zarządzie 

Powiatu”. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania imienia szkołom 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  

ul. Łużycka 91 (druk nr 4/XVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o wystąpienie uczennicy 

Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSP Nr 2 w Gryfinie. 

 

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSP Nr 2 w Gryfinie 

powiedziała, że cytat: 

„Pamiętam, że kiedyś Powstanie Warszawskie było dla mnie i moich rówieśników ze szkoły 

jedynie kolejnym faktem z podręcznika historii i nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy 

mieli szansę poznać świadków tego wydarzenia. Wtedy właśnie naszą szkołę odwiedziło 

pięciu powstańców. Byli to: Leszek Sikora-Sikorski pseudonim „Antoś”, Janina Kin 

pseudonim „Janeczka”, Zenon Kasprzak pseudonim „Wilk”, Amelia Korycka pseudonim 

„Mela” oraz Edward Zamiara pseudonim „Hrabia”. Z chęcią uczestniczyłam w spotkaniach  

z Bohaterami Powstania Warszawskiego i z całą pewnością może stwierdzić, że wywarły one 

na młodzieży równie wielkie wrażenie jak na mnie. Zetknięcie się z ludźmi, którzy tworzyli  

tę historię, możliwość zadawania im pytań, ale przede wszystkim niesamowity entuzjazm  

z jakim każdy z powstańców opowiadał nam swoją historię sprawiły, że temat Powstania 

Warszawskiego stał się bliższy nam, uczniom szkoły ubiegającej się o nadanie zaszczytnego 

imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego. Pamiętam najbardziej niezwykłość tych 

spotkań, zostało ono zorganizowane po projekcji poruszającego filmu Miasto 44 w reżyserii 

Jana Komasy. Kiedy oglądałam zdjęcia widzów rejestrujące ich emocje po seansie 

zauważyłam na twarzach uczniów i nauczycieli ślady ogromnego wzruszenia – płakali.  

A Leszek Sikora – Sikorski pseudonim „Antoś”, który oglądał film wraz z nami zapytany o 

to, czy tak było naprawdę, opowiedział - tak było. Reprezentujemy uczniów szkoły 
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ubiegających się o nadanie zaszczytnego imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego. 

Mamy po 18., 19. lat, jak Ci, którzy zginęli w walce. Jak Ci, którzy przeżyli, żeby 

opowiedzieć o wydarzeniach tragicznego sierpnia 1944 r., bo to miało być powstanie 

sierpniowe, jak listopadowe czy styczniowe. Bo nasz naród ciągle musiał walczyć o wolność. 

Mamy więc po 18., 19. lat, żyjemy w wolnym od dawna kraju i może właśnie dlatego 

tragiczny los bohaterów Powstania Warszawskiego tak nas przejmuje, bo oni to my, bo należy 

się pamięć tym, którym przyszło dokonywać tragicznych, historycznych wyborów. Nadanie 

imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego naszej szkole jest dla nas, jej uczniów 

zaszczytem. Czujemy się wyróżnieni przez fakt, że powstańcy chcą objąć nas swoim 

patronatem. Pamiętamy, że spotkania orgaznizowane w naszej szkole miały podniosły 

charakter, a uczniowie na znak szacunku zakładali biało-czerwone opaski. Mamy nadzieję,  

że nadanie imienia naszej szkole zacieśni współpracę ze Szczecińskim Kołem Powstańców 

Warszawskich i że przyszli jej uczniowie również będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach 

żywej historii. Dziękuję”. 

 

Uczestnik Powstania Warszawskiego Janina Kim pseudonim „Janeczka” powiedziała,  

że dziś jej serce śpiewa w Gryfinie z radości na wieść i informację o tym, o czym każdy 

powstaniec marzy. Jest to kolejna szkoła. Mają już rondo w Szczecinie im. Powstańców 

Warszawskich, mieli szkołę o tym imieniu, która została rozwiązana. Dziś ta radosna  

wiadomość jest taką, że jak wspomniała na początku, jej serce śpiewa w Gryfinie, tak jak 

śpiewało w dniu 1 sierpnia 1944 r., kiedy miała 18 lat, chociaż później było o wiele gorzej.  

Serdecznie wszystkim podziękowała, szczególnie młodzieży, niech jej serce bije dla nich 

najdłużej. Spotkania z młodzieżą w Gryfinie są wspaniałe, rodzice wychowali wartościową 

młodzież z takimi zainteresowaniami. Z całego serca wszystkim dziękuje, którzy starali się, 

zabiegali i doprowadzili do tego, że została zaproszona na dzisiejszą uroczystą sesję, w taki 

piękny sposób. Wiadomość ta jest dla niej tak cenną, że trudno uwierzyć. Chciałaby być 

jeszcze długo w szkole w Gryfinie. Mieć kontakt. Pozostało ich szczątka. Około 30 lat temu 

było około 100 powstańców, obecnie jej ich 11, z czego część osób nie przychodzi już  

na zebrania ze względów zdrowotnych. Drogą telefoniczną przekazują sobie informacje  

z zebrań. Dzisiejsza sesja będzie wiadomością, którą telefonicznie przekaże do wszystkich 

swoich członków. Będą tak samo szczęśliwi, jak Ona dzisiaj. Serdecznie podziękowała Panu 

Staroście, Przewodniczącemu Rady Powiatu, Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej szkoły za 

działalność, za wychowanie młodzieży i ukierunkowanie ich w taką patriotyczną stronę, 

Radzie Rodziców a w szczególności młodzieży, która jest urzekająca. Ponadto podziękowała 
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Panu Redaktorowi Krystianowi, który jest sekretarzem w ich kole. Społecznie działają, 

współpracują i bardzo cenią jego pracę na rzecz koła Powstańców Warszawskich  

w Szczecinie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XVII/115/2016 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020” (druk nr 5/XVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XVII/116/2016 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu 

Gryfińskiego do roku 2020” została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa  

w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (druk  

nr 6/XVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 
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wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XVII/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego 

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego 

zawarcia partnerstwa w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”  

została podjęta jednogłośnie. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 7/XVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XVII/118/2016 w sprawie wyrażenia zasad udzielania dotacji celowej  

ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej została podjęta jednogłośnie. 

 

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

Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 

chronionych działających w Powiecie Gryfińskim (druk nr 8/XVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XVII/119/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim 

została podjęta jednogłośnie. 

 



 10 

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

na 2016 rok (druk nr 9/XVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XVII/120/2016 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/XVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XVII/121/2016 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. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że radni w materiałach 

sesyjnych otrzymali wykaz pism, który jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu: 
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1. Oświadczenie Rady Gminy Stargard z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utrzymania 

spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego – zał. nr 8. 

2. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2016 r.  

po przeprowadzonej kontroli w zakresie sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg 

i wniosków przez Radę Powiatu w Gryfinie oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady  

na zalecenia pokontrolne – zał. nr 9. 

3. Pismo Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG  

z Warszawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. dot. tzw. afery Volkswagena wraz z odpowiedzią 

Starosty Gryfińskiego w tym zakresie – zał. nr 10. 

4. Pismo Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach, znak: ST/DPS/EK/78/04/2016 z dnia  

8 kwietnia 2016 r. kierowane do radnego T. Mirakowskiego (do wiadomości Rady 

Powiatu) dot. stawki żywieniowej oraz środków czystości w jednostce – zał. nr 11. 

5. Uchwała Nr LXXVI.137.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie 

mienia – zał. nr 12. 

6. Uchwała Nr LXXXVII.152.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu  

w uchwale Nr LXXVI.137.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie 

mienia – zał. nr 13. 

7. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, znak: 

K.0010.177.KK.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., kierowane do Wójta Gminy 

Mieszkowice (do wiadomości Rady Powiatu) dotyczące uchwały Nr XVI/112/2016 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

gminie Mieszkowice informujące, iż przedmiotowe świadczenie powinno zostać 

przekazane przez gminę Mieszkowice w trybie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej – zał. nr 14. 

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). 
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XV. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15:15 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

  

Magdalena Romankiewicz    

 

     Przewodniczący Rady  

 

   Roman Michalski  

 


