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   PROTOKÓŁ nr XIX/16 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 30 czerwca 2016 r.  

 

XIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 30 czerwca 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 15 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 

Pana Huberta Bożka, Pana Oskara Wójta, Pana Krzysztofa Skowysz. Panowie zostali 

zaproszeni na dzisiejszą sesję w związku z przeprowadzeniem akcji ratowniczej  

i uratowaniem życia. Następnie powitał zastępcę Komendanta Policji w Gryfinie nadkom. 

Pana Mariusza Łętowskiego, przedstawiciela Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Gryfinie Pana Piotra Juzyszyna, Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 

Pana Grzegorza Bogdanowicza, stypendystów Rady Powiatu w Gryfinie, 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 XVIII/16 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2016 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

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

 

Na posiedzenie przybyli radni: Andrzej Szelążek, Joanna Kostrzewa, Monika Niedźwiecka, 

Wojciech Fedorowicz, Paweł Sławiński, więc w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dla Zarządu Powiatu najważniejszą 

sprawą na dzisiejszej sesji jest udzielenie absolutorium. Do tego Zarząd przygotowywał  

się przez poprzedni rok i przez pierwsze półrocze 2016 r. Zadania realizowane w 2015 r. mają 

swoje odzwierciedlenie w roku bieżącym. Odnosząc się do okresu międzysesyjnego Starosta 

zwrócił uwagę, iż Zarząd w dniu 2 czerwca ponownie ogłosił przetarg na zadanie  

pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie”. Starosta ma nadzieję,  

że przetarg zostanie skutecznie przeprowadzony i z początkiem roku szkolnego sala będzie 

gotowa. Ponownie został ogłoszony przetarg na zadanie dot. modernizacji budynku  

w Chojnie, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W części tego 

budynku jest zamysł uruchomienia działalności leczniczej prowadzonej przez Spółkę „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie”. Dodatkowo została zawarta przedwstępna umowa na dzierżawę 

pomieszczeń, w których ma zostać uruchomiona specjalistka. Z tytułu przeprowadzenia 

inwestycji Spółka ma zwrócić Powiatowi część środków przeznaczonych na zadanie, które 

szacowane jest na kwotę 1 600 000,00 zł. Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych  

na działalność medyczną szacowana jest na kwotę 400 000,00 zł. Ponadto Zarząd wyraził 

zgodę na złożenie przez ZSP Nr 2 w Gryfinie wniosku pn. Kreatywni na co dzień. Jest  

to wniosek edukacyjny, który głównie ma na celu finansowanie godzin pozalekcyjnych  

m.in. matematyki. Po debacie oświatowej były poddawane analizie tego typy wnioski pod 

względem efektywności. W momencie kiedy ten wniosek przeszedł i uczniowie zdecydowali 

się z tego korzystać, to wyniki matur 2016 i uczniowie, którzy brali aktywny udział  

w podobnym projekcie przyniósł pożądany efekt, obrazujący tok zdawalności egzaminów.  

Na dzisiejszym Zarządzie został wyłoniony Wykonawca inwestycji, o wartości ponad 1 mln 

zł, pn. „Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno” – firma 

KOWAL Sp. z o.o. ze Szczecina. Zadanie to zostało dofinansowane w kwocie 480 tys. zł  

z rezerwy budżetu państwa i musi zostać wykonane do końca roku. Starosta poinformował,  

że został wyłoniony Wykonawca na remonty i przebudowy części dróg powiatowych  

w m. Chojna – odcinek drogi w kierunku Kamiennego Jazu, jak również przeprowadzany jest 

częściowy remont drogi w m. Mieszkowice w kierunku m. Czelin. Gmina Mieszkowice 

partycypuje w środkach. Następnie Starosta poinformował, że Wicestarosta Gryfiński Jerzy 

Miler brał udział w Zgromadzeniu Wspólników Stowarzyszenia Spółdzielni Socjalnej 

„Promyk” w Goszkowie. Była badana efektywność działalności spółdzielni, Jest to ta 

działalność, która miała i faktycznie spowodowała ruch w ramach warsztatów terapii 

zajęciowej, tzn. trzech uczestników warsztatów znalazło zatrudnienie w spółdzielni. 

Kontynuując dodał, że na ukończeniu jest ciąg chodnika w Starym Czarnowie za kwotę  
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149 tys. zł, który prowadzi do boiska sportowego Orlik oraz zakładu pracy. Następnie 

Starosta poinformował, że Zarząd postanowił wyróżnić trzy osoby za przeprowadzenie akcji 

ratowniczej i uratowanie życia.  

 

W dniu 28 maja 2016 r. na miejscu biwakowania w okolicach jeziora Chłop (powiat pyrzycki, 

gmina Lipiany)  miała miejsce akcja ratowania życia topiącego się mężczyzny. W zdarzeniu 

tym uczestniczył pan Hubert Bożek, mieszkaniec  naszego powiatu, zawodowo związany z 

Nadleśnictwem Myślibórz. Pan Hubert wraz z innymi świadkami zdarzenia przeprowadził 

czynności reanimacyjne, a następnie przetransportował poszkodowanego w miejsce, gdzie 

miały możliwość dotrzeć służby ratunkowe. Profesjonalizm oraz sprawne i konsekwentne 

działanie Pana Huberta pozwoliły na uratowanie ludzkiego życia. W ostatnim czasie 

bohaterską i godną naśladowania postawą wykazało się także dwóch uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie, którzy widząc tonącą kobietę bez zastanowienia ruszyli 

jej na pomoc. Ta szybka i odważna decyzja uratowała życie 70-letniej mieszkance Dębna. 

Zdarzenie miało miejsce 20 maja br. 17-letni Oskar Wójt, mieszkaniec Sitna w gminie 

Mieszkowice i 16-letni Krzysztof Skowysz z Dębna spędzali popołudnie na plaży miejskiej nad 

jeziorem Lipowo. W pewnym momencie zobaczyli starszą kobietę w wodzie  

i natychmiast pobiegli w jej kierunku. Gdy okazało się, że kobieta topi się, Oskar bez wahania 

wskoczył do wody, a za nim Krzysztof. Razem udało im się wyciągnąć kobietę na brzeg. Nie 

wiadomo, jaki finał miałby ten incydent, gdyby nie postawa Oskara i Krzysztofa, ponieważ 

całemu zdarzeniu przyglądały się inne osoby, ale nikt nie pomógł, ani nie wezwał pomocy.  

 

Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że dzisiejszym wyróżnieniem chciano zakomunikować 

i przekazać społeczności, że trzeba zachować ostrożność nie tylko nad wodą, ale podczas 

jazdy autem, czy zabawy dyskotekowej. Dobrze, że są tacy ludzie jak wyżej wymienieni 

panowie którzy w sposób nie afiszujący się są „dobrymi aniołami”, którzy w rezultacie dają 

szansę na drugie życie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wraz z Przewodniczącym Rady Romanem Michalskim 

wręczyli obecnemu Panu Hubertowi Bożek oraz Oskarowi Wójtowi podziękowania i nagrody 

pieniężne. 

 

- brak pytań; 
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III. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku 

szkolnego 2015/2016 oraz szczególne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 

2015/2016. 

 

Na posiedzenie przybył radny Rafał Mucha, więc w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych. 

 

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

powiedziała, że cytat: 

 

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”… Te słowa wypowiedziane prawie dwa tysiące 

lat temu przez wielkiego rzymskiego filozofa Senekę, w dzisiejszych czasach mają 

szczególne znaczenie, ponieważ czas młodości i nauki jest najpiękniejszym okresem 

ludzkiego życia, który mądrze spożytkowany, kształtuje każdego z nas i pozwala sprostać 

wymaganiom i wyzwaniom skomplikowanego współczesnego świata. Z pewnością słowa 

Seneki nie są obce obecnym na dzisiejszej sesji najzdolniejszym absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych, których systematyczna praca, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy  

i rozwijanie pasji, zostały nagrodzone stypendiami Rady Powiatu. Uzdolniona, pracowita 

młodzież jest powodem do dumy dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla swoich 

rodziców, którzy towarzyszą dziś stypendystom, w tym ważnym dla nich wydarzeniu.  

Im również należą się podziękowania, gratulacje i słowa uznania. Osiągnięcia dzieci  

to w dużej mierze ich zasługa, a tym samym osobisty sukces. 

 

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymało dziewięcioro uczniów. Oto oni: 

Mikołaj Gajowski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Niezwykle ambitny, 

pracowity i konsekwentny w realizacji zamierzonych celów. Reprezentował szkołę w wielu 

konkursach. W roku szkolnym 2015/2016 zdobył wyróżnienia: w Wojewódzkim konkursie 

dla uczniów klas licealnych na najlepszą pracę  pisemną nt. „Wolność  słowa a mowa 

nienawiści: tolerancja, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja”, w II edycji konkursu  

„Mój język ojczysty, czyli najważniejsze słowo”, a także Ogólnopolskim Konkursie 

Geograficznym „Geo-planeta” oraz Wojewódzkim Konkursie Geograficzno-Nautologicznym. 

Aktywnie działał w Samorządzie Uczniowskim. Reprezentował szkołę na forum 

międzynarodowym uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach i projektach realizowanych przez 
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szkolny Klub Europejski Douzelage. Bardzo lubi czytać i zdobywać wiedzę na temat świata. 

Jest osobą  wszechstronnych zainteresowaniach. Zamierza studiować na Akademii Morskiej 

w Szczecinie. Średnia ocen: 5,38. 

 

Aleksandra Rębacz, absolwentka Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista 

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

dążąca do zamierzonego celu. Jej zainteresowania to nauki ścisłe, w tym rachunkowość.  

W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i gotować. Jej marzeniem jest ukończenie studiów 

na kierunku związanym z rachunkowością, a w przyszłości prowadzenie własnego biura 

rachunkowego. Średnia ocen 5,29. 

 

Paulina Kubiś, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-

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

w konkursach historycznych i aktywnie uczestniczyła w życiu społeczności szkolnej.  

W kręgu jej zainteresowań leży: biologia, fotografia, literatura oraz szkicowanie.  

W przyszłości chciałaby zostać projektantem wnętrz lub pedagogiem. Średnia ocen 5,26. 

 

Katarzyna Lisiecka, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-

medialnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Pasjonatka literatury, 

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

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

w szkole średniej Kasia chciałaby studiować historię. Średnia ocen 5,26. 

 

Aleksandra Kubiak, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu kosmetyczno-

rehabilitacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jej wielka pasją jest 

gimnastyka artystyczna i osiąga w tej dziedzinie liczne sukcesy m.in. brała udział  

w mistrzostwach świata w Turcji, Azerbejdżanie i na Ukrainie. Z zaangażowaniem 

uczestniczyła w życiu klasy i szkoły, swoimi występami tanecznymi wielokrotnie uświetniała 

część artystyczną uroczystości szkolnych. Do zainteresowań Oli należy także biologia  

i anatomia człowieka. Planuje studia medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Średnia ocen 

5,22. 

 

Alicja Krystofiak, absolwentka Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Zawsze sumienna, rzetelna i niezwykle 
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aktywna. Współorganizatorka Powiatowego Konkursu Mitologicznego oraz jego prowadząca, 

wolontariuszka 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Reprezentowała Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych podczas promocji szkoły w gimnazjach. Brała udział w wielu 

konkursach na poziomie szkolnym, a także Międzynarodowym Konkursie „Kangur 

Matematyczny” oraz Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych. Jej zainteresowania  

to przede wszystkim języki obce, informatyka, tworzenie stron internetowych, literatura  

i turystyka rowerowa. Alicja chciałaby studiować języki obce i informatykę, a w przyszłości 

pracować w branży IT.  Średnia ocen 5,0. 

 

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali również uczniowie nieobecni  

na dzisiejszej sesji: 

Hubert Pieloszczyk, absolwent Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W roku szkolnym 

2015/2016 reprezentował szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”,  

w Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych oraz w Wojewódzkim Konkursie 

Geograficzno-Nautologicznym. Pracowity i odpowiedzialny, konsekwentnie realizuje 

wyznaczone sobie cele. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką  

i fizyką i z tymi właśnie dziedzinami wiąże studia oraz przyszłą karierę zawodową. Średnia 

ocen: 5,13. 

 

Julia Rembecka, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-

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

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

sztandarowego. Interesuje się historią, literaturą, kulturą starożytnej Grecji oraz polską 

wojskowością. Marzy o studiowaniu filozofii bądź filologii polskiej lub niemieckiej. Średnia 

ocen: 5,11. 

 

Klaudia Woźniakowska, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu kosmetyczno-

rehabilitacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Ambitna, sumienna  

i zaangażowana w życie klasy i szkoły. Interesuje się psychologią i biologią. Lubi także 

czytać książki i aktywnie spędzać wolny czas. Jej marzeniem jest znajomość wielu języków 

obcych i studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku neurobiopsychologia. Średnia ocen 

5,09. 
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Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Rada Powiatu przyznała Emilii 

Hadrzyńskiej, absolwentce Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Emilia z wielką  pasją  

i sukcesami, przez cały okres nauki w liceum rozwijała swoje zainteresowania oraz talenty 

aktorskie i wokalne. W roku szkolnym 2014/2015 została uhonorowana Grand Prix XV 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Herbertiada”, a w roku 2015/2016 zajęła  

II miejsce w XVI edycji tego konkursu. Zdobyła także I miejsce w Festiwalu Piosenki 

Angielskiej „EYE” oraz wyróżnienie I stopnia w finale wojewódzkim 60. Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego. Była także uczestniczką XXIV finału Turnieju Poezji Śpiewanej. 

Jej talent, kreatywność zaowocowały zdobyciem wyróżnienia w V edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Jestem szefową”. W ramach ogólnopolskiego projektu „Jestem, więc zmieniam”, 

współfinansowanego przez program Erasmus+, Emilia Hadrzyńska wspólnie z koleżanką, 

stworzyły projekt pt. „Politeja Szkoły Średniej”, przeprowadzając szereg działań w obrębie 

społeczności szkolnej oraz pozaszkolnej. Swoje pasje i zainteresowanie pragnie rozwijać  

w szkole aktorskiej. O zdolnościach wokalnych Emilii mogliśmy przekonać się podczas 

uroczystej sesji Rady Powiatu w listopadzie ubiegłego roku. Dziś poznamy jej talent 

recytatorski. Za chwilę usłyszymy fragment prozy z książki „Mistrz z Delft” Zbigniewa 

Herberta. To właśnie tym wykonaniem Emilia podbiła serca jury ostatniej edycji 

Herbertiady”, koniec cytatu. 

 

Występ recytatorski Emilii Hadrzyńskiej.  

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że radni otrzymali 

interpelacje radnego Arkadiusza Łysika (interpelacja nr 47/16 wraz z odpowiedzią Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami – zał. nr 4 oraz interpelacja nr 48/16 – zał. nr 5), które 

zostały złożone w okresie międzysesyjnym. 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020” oraz Raportu z realizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014” 

(druk nr 2/XIX); 

 

Od tego momentu posiedzenie opuścił radny Marek Brzeziński, więc w posiedzeniu 

uczestniczyło 20 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6). Dodał, że przedstawiony projekt uchwały będzie głosowany w wersji zawierającej 

przeredagowanie zapisów w części dotyczącej Doliny Miłości na str. 32 załącznika nr 1 -

Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020”, zgodnie z wnioskiem 

Komisji Budżetu i Gospodarki, który został również przyjęty przez Zarząd Powiatu (wszyscy 

radni otrzymali). 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 21 radnych 

zarządził głosowanie: 

za –21, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XIX/127/2016 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony 

Środowiska na lata 2016-2020” oraz Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014” została podjęta jednogłośnie. 

 

W tym momencie na posiedzenie przybył radny Marek Brzeziński, więc w posiedzeniu 

uczestniczyło 20 radnych. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 3/XIX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6) 

i w obecności 21 radnych zarządził głosowanie: 

za –21, 

przeciw – 0, 
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wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XIX/128/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok  została podjęta 

jednogłośnie. 

 

VII. 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 4/XIX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6) 

i w obecności 21 radnych zarządził głosowanie: 

za –21, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XIX/129/2016 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. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 5/XIX); 

 

Od tego momentu posiedzenie opuściła radna Anna Ciszkiewicz i radna Joanna Kostrzewa, 

więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

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 7) oraz uchwałę 

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 8). 
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Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 9). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XIX/130/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

W tym momencie na posiedzenie przybyła radna Anna Ciszkiewicz i radna Joanna 

Kostrzewa, więc w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 6/XIX); 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie  z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (zał. nr 10). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

Nr CXLIX.285.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutoriom  

za 2015 rok (zał. nr 11). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał projekt uchwały 

Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 6/XIX), poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6).  

W obecności 21 radnych (ustawowy skład Rady Powiatu w Gryfinie wynosi 21 radnych),  
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Przewodniczący zarządził głosowanie: 

za - 21, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XIX/131/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2015 rok (druk nr 6/XIX) została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu 

jawnym. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował w imieniu Zarządu Powiatu  

za udzielenie absolutorium i za pozytywną ocenę z wykonania budżetu powiatu za 2015 r. 

Udzielenie absolutorium nie jest dla Zarządu „chlebem powszednim” i zdają sobie sprawę  

z odpowiedzialności. Podziękował Radzie Powiatu za pozytywną ocenę za całokształt ich 

pracy w 2015 r., choć ma świadomość, że zdaniem niektórych radnych w pewnych kwestiach 

mogły się pojawić pewne uchybienia, co do ich pracy. Następnie podziękował pracownikom 

Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu, wszystkim stowarzyszeniom, które 

uczestniczyły i uczestniczą w realizacji budżetu, w tym wypadku budżetu powiatu 2015 r.  

 

X. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak; 

 

XI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że Radni Rady Powiatu  

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

Gryfińskiego, wykaz dyżurów na lipiec-wrzesień 2016 r. stanowi zał. nr 12. Następnie 

przypomniał o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu, które odbędzie  

się w dniu 7 lipca o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Przewodniczący powiadomił, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie pismo Wójt Gminy Stare Czarnowo z wnioskiem o podjęcie uchwały  

w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Arkadiuszem 

Łysikiem. Po analizie tego pisma bezzwłocznie pismo zostanie skierowane do rozpatrzenia , 

zgodnie do kompetencji.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do przedmiotowego pisma powiedział,  

że Rada Powiatu w tym zakresie będzie musiała podjąć uchwałę. Z uwagi na to, że Rada 

będzie miała przerwę wakacyjną zaproponował, aby za zgodą Rady Powiatu, Przewodniczący 

skierował pismo do Pani Wójt, iż Rada podejmie uchwałę w tej sprawie do następnej, 

wrześniowej sesji. Zaproponował o powierzenie do zbadania tej sprawy którejś z komisji 

stałych bądź Zarządowi Powiatu, który zapewne będzie przygotowywał projekt uchwały, tak 

aby móc wysłuchać stron, a przede wszystkim osoby, której ta sprawa dotyczy. Przy każdej 

uchwale jest wymagany termin na pewną analizę, przygotowanie sprawy i dlatego wolałby, 

żeby pismo do Pani Wójt zostało wysłane w przedmiotowej sprawie. Przedmiotowe pismo  

z Gminy Stare Czarnowo zostało przesłane w dniu dzisiejszym za pośrednictwem faxu. 

Dodał, że patrząc na czas mogło to być zrobione w innym terminie i tym bardziej tę sprawę  

trzeba będzie zbadać. Jeżeli Rada wyraziłaby zgodę to Zarząd zamiast komisji mógłby się 

zająć sprawą, czyli wysłuchać wyjaśnień radnego, które muszą znaleźć się w uzasadnieniu, 

jak również skorzystać z informacji od Pani Wójt,  którą również chętnie zaprosiliby  

na spotkanie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że ww. pismo otrzymał  

o godz. 13:30 w związku z powyższym, zgodnie z tym co Pan Starosta mówił, zostaną 

podjęte po analizie decyzje w kontekście przekazania sprawy wraz z odpowiedzią dla Wójt 

Gminy Stare Czarnowo.  

 

XII. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15:40 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz    

 

 

     Przewodniczący Rady  

 

   Roman Michalski  


