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PROTOKÓŁ nr XX/16 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 15 września 2016 r. 

 

XX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 15 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 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:   

   

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski powitał Starostę Gryfińskiego 

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

Wójt Gminy Banie Teresę Sadowską, przedstawicieli inspektoratów i służb powiatowych 

instytucji, w szczególności Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzeja 

Prokopskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija, 

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 Starosta Gryfiński wniósł o uzupełnienie.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na postawie § 18 ust. 5 pkt. 2 Statutu 

Powiatu Gryfińskiego Zarząd Powiatu wnosi o zmianę w porządku obrad polegającą na: 

- omówieniu po sprawach regulaminowych w pkt. II porządku obrad „Projektu uchwały  

w sprawie określenia kierunków współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji 

na drogach gminnych i powiatowych (druk nr 9/XX)”; 

- wprowadzeniu w punkcie XVII porządku obrad „Projektu uchwały w sprawie uznania się 

Rady Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według 

właściwości (projekt na druku nr 15/XX).  
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W związku z powyższym kolejne punkty porządku obrad ulegną przesunięciu. Proponowany 

porządek obrad oraz projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi wszyscy radni otrzymali, 

projekt ten był również przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych. Starosta uzasadnił,  

iż zmiany dokonuje się z uwagi na sprawy technicznych i proceduralne, aby umożliwić 

Gminie Gryfino złożenie wniosku przed godziną 15.00. Prośba jest do Wysokiej Rady,  

aby przed sprawozdaniem z prac Zarządu zrealizować druk nr 9/XX dotyczący współpracy 

Powiatu Gryfińskiego z Gminą Gryfino w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach 

publicznych. Dzisiaj Gmina Gryfino składa wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” do Urzędu Wojewódzkiego, 

podobnie jak w sprawie innych dróg robi to Powiat Gryfiński. Natomiast co do druku  

nr 15/XX to jest to projekt uchwały w sprawie uznania się Rady Powiatu w Gryfinie  

za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według właściwości, był on 

omawiany na posiedzeniach komisji stałych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski w związku z brakiem innych głosów 

poprosił o przegłosowanie zaproponowanej zmiany do porządku obrad. W wyniku 

głosowania zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie (17 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw). Porządek obrad stanowi zał. nr 3. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Paweł Sławiński (17+1=18). 

 

Protokół nr XIX/16 z dnia 30.06.2016 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji na drogach 

gminnych i powiatowych (druk nr 9/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XX/137/2016 w sprawie określenia kierunków współpracy z Gminą Gryfino  

w zakresie realizacji inwestycji na drogach gminnych i powiatowych, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

 

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 tej chwili kontynuowane są prace 

związane z inwestycją dotyczącą właśnie poprawy bezpieczeństwa na ulica Armii Krajowej,  

9 Maja i Pomorskiej w Gryfinie, zgodnie z harmonogramem, czyli nie ma zagrożeń. 

Nawiązując do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r., które  

w terminie zostało przekazane radnym, a które w okresie międzysesyjnym przyjmował 

Zarząd, to ww. inwestycja ma niewielkie wykonanie finansowe, dlatego że dopiero będą 

pojawiać się faktury za wykonanie. Jest to inwestycja o wartości 7 milionów złotych.  

W międzyczasie Zarząd wybrał wykonawcę i remont został rozpoczęty mostu w Szczawnie 

wraz z drogami dojazdowymi. Jest to kwota rzędu 1 miliona złotych, inwestycja realizowana 

z dotacji Ministra Transportu i Infrastruktury. Również Zarząd rozstrzygnął przetarg  

i pod koniec miesiąca wejdzie wykonawca tj. firma Maldrobud na odcinek drogi  

w m. Witnica w Gminie Moryń. Jest to inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, dofinansowana ze środków unijnych. Koszt inwestycji ponad 

500 000,00 złotych. W tym okresie również realizowana była współpraca na drogach  

z gminami, m.in. Gminą Banie w m. Lubanowo została położona nakładka, ale także  

w Gminie Mieszkowice, Moryń, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój. Z kolei z Gminą Gryfino, 

właśnie wykonywane są prace w ramach dużej inwestycji. Z pozyskanego destruktu, frezu 

zostały wykonane prace związane z drogą dojazdową Daleszewo-Czepino za przejazdem 

kolejowym w kierunku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Wczoraj Zarząd zdecydował  

o remoncie skrzyżowania w m. Grzybno w Gminie Chojna, jak również poprawy na odcinku 

1 km 900 m pobocza w m. Drzenin w Gminie Gryfino. W międzyczasie zostały złożone 

wnioski o dofinansowanie, które jeżeli znajdą uznanie to będą realizowane w 2017 roku,  

tj. na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego działanie 9 Infrastruktura społeczna 

oraz na termomodernizację starego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 
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Termin składania tych wniosków upłynął 30 sierpnia. W związku z uchwałą Rady podjętą 

dzisiaj jako pierwszą również został złożony wniosek na kontynuację ulicy Armii Krajowej 

odcinka Gryfino-Linie (dokładnie od ronda do granicy miasta). Przypomniał, że również na 

przyszłość powiat ma podpisane wstępne porozumienie z panem Marszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego, gdzie wzdłuż tej drogi będzie powstawała ścieżka rowerowa. 

Natomiast jeżeli chodzi o sprawy Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. to chciał 

poinformować, że na dzień dzisiejszy dokumentacja szpitala jest kompletna i została złożona 

przez projektanta. W związku z tym rozpoczął się proces proceduralny tj. Starostwo 

Powiatowe a dokładnie Wydział Architektury i Budownictwa będzie rozsyłał zawiadomienia 

do stron, że jest gotowy do wydania pozwolenia na budowę. Wczoraj po swoim posiedzeniu 

Zarząd spotkał się z Prezesem Domu Lekarskiego S.A. – współudziałowcem w spółce  

i została przeprowadzona pierwsza rozmowa o sposobie finansowania tejże dokumentacji. 

Jeżeli z przedstawionej informacji będą jeszcze jakieś pytania to Zarząd oczywiście na nie 

odpowie. 

 

IV. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/XX);  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Dankiewicz powiedział, że informacja na temat 

działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryfinie i stanu sanitarno-

epidemiologicznego na obszarze Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. została radnym przekazana. 

Sytuacja w 2015 roku była bardzo bezpieczna, nie było żadnych jednostek chorobowych 

zwalczanych z urzędu. Wzrasta ilość zaszczepionych przeciw wściekliźnie psów i kotów.  

Co do obecnej sytuacji zaistniałej w Polsce jeżeli chodzi o afrykański pomór świń, z ogólnych 

informacji to ostatnie ogniska przeniosły się na teren województwa mazowieckiego. 

Przyczyną tego był, z podanych informacji, czynnik ludzki. To człowiek, gospodarz  

i jednocześnie pośrednik doprowadził do tego, że choroba się rozprzestrzeniła. Dlatego  

też na prośbę Głównego Inspektora Weterynarii, Powiatowy Inspektor Weterynarii 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie, będą organizowali spotkania z Komendą Policji  

w celu kontroli pojazdów przewożących zwierzęta, głównie świnie, poprzez Starostę 

Gryfińskiego również z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu, żeby jak najwięcej udzielić 

informacji na temat tej choroby i sposobów jej zwalczania, rozprzestrzeniania się. W związku 

z tym, że na terenie powiatu nie ma żadnego grzebowiska i zakładu utylizacyjnego to 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie będzie starał się, poprzez pana Starostę,  
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o wyznaczenie jakiegoś takiego miejsca na terenie powiatu, gdzie takie zwierzęta będą mogły 

być grzebane. Ilość takich zwierząt i odległości jakie trzeba pokonywać, w obecnej chwili by 

przewieźć je do zakładu utylizacyjnego są przerażające. W tej chwili praktycznie wozi się 

zwierzęta na odległość około 350 kilometrów z podlaskiego, mazowieckiego do utylizacji  

do województwa kujawsko-pomorskiego. Jeżeli ta choroba zaczęłaby się rozprzestrzeniać  

na terenie powiatu lub okolicy to na pewno zostaną podjęte decyzji, żeby zminimalizować 

przewożenie tych zwierząt. W tej chwili kończy się okres zbierania płodów rolnych i prac 

rolnych. Są w kontakcie z ośrodkiem szkoleniowym WODR w Barzkowicach a od 

października rozpoczną się wyjazdy do poszczególnych gmin na szkolenia z rolnikami. 

Uważa, że wcześniej poprzez pana Starostę, uda się zorganizować spotkanie z wójtami  

i burmistrzami gmin z terenu powiatu. Następnie zaczną się spotkania z rolnikami w terenie. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii dodał, że w Internecie jest bardzo dużo informacji na temat 

afrykańskiego pomoru świń, zaś na stronie Głównego Lekarza Weterynarii stworzono 

zakodowaną zakładkę ASF, gdzie można wejść i złożyć informację na temat nielegalnego 

handlu zwierzętami, nielegalnego zakopywania zwłok zwierząt czy też nielegalnej produkcji  

z pozyskanego z nich mięsa. W ten sposób została stworzona dla obywatela możliwość 

złożenia informacji o takiej działalności na terenie Polski, do Głównego Lekarza Weterynarii. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski odniósł się do słów,  

że za pomocą mediacji pana Starosty odbędzie się spotkanie z wójtami i burmistrzami 

poszczególnych gmin na temat lokalizacji miejsca do grzebania padłych zwierząt. Uważa,  

że będzie to problem żeby zlokalizować takie miejsce. Przede wszystkim musi być to wpisane 

w dokumentach planistycznych i nie wie, czy którakolwiek z gmin zgodziłaby się mieć  

na swoim terenie taki obszar, na którym zakopywane będą padłe zwierzęta, będzie to rodziło 

protesty mieszkańców.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Dankiewicz powiedział, że jest to kwestia  

do przedyskutowania bo generalnie tutaj też będzie musiała się wypowiedzieć Ochrona 

Środowiska, która powinna zaakceptować wskazane miejsce. W poprzednich latach były już 

wyznaczone takie miejsca na terenie powiatu i teraz jest kwestia ewentualnie rozpatrzenia czy 

one są jeszcze możliwe do użytkowania. Należy mieć nadzieję, że nic nie będzie się działo  

w gwałtowny sposób. Jednakże trzeba w miarę szybko podjąć decyzję, ze względu chociażby 

na fakt, że w okolicach Chojny znajduje się około siedmiu tysięcy dorosłych świń, nie licząc 

„młodzieży”, co łącznie daje około trzydziestu dziewięciu tysięcy świń. Zatem gdyby doszło 
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do wybuchu choroby to w ciągu 48 godzin trzeba zlikwidować tak duże pogłowie świń. I co  

z tym zrobić? Raczej nie ma takiej ilości samochodów, które byłyby w stanie przewieźć  

te zwierzęta do utylizacji do centralnej Polski. Co wtedy z tym zrobić? Na pewno nie spali się 

tego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie dodał, że daleki jest od tego, że cokolwiek 

będzie się działo, nagle przez zaskoczenie, ale należy być teoretycznie przygotowanym  

na najgorsze. Mniej zwierząt świń jest w poszczególnych przypadkach na wioskach. Gdyby 

jednak doszło do takiego doszło do takiego zdarzenia to w okręgu 10 kilometrów od miejsca 

wyznaczenia ogniska choroby zakaźnej ilość takich zwierząt uśpionych przez Lekarza 

Weterynarii jest niewielka i można je utylizować. Tutaj nie byłoby problemu. W tej chwili 

okolice Chojny stają się jednak newralgicznym miejscem. 

  

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (18+1=19). 

 

Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy nie należałoby również zaprosić do grona rolników 

przedstawicieli kół łowieckich, ponieważ jest to sprawa dotycząca również dzikiej zwierzyny. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Dankiewicz powiedział, że oczywiście  

z nadleśnictwami i kołami myśliwskimi będą też organizowane takie spotkania. Generalnie  

na terenie województwa zachodniopomorskiego jest około 29 tysięcy sztuk dzików. 

Zmniejszyć się ma pogłowie dzika do 5 sztuk  na 1 000 km2. Nastąpi gwałtowne zmniejszona 

populacja dzika.  

 

Radny Tadeusz Ruchniak zapytał, czy Inspektorat Weterynarii posiada instrumenty do tego, 

żeby przy badaniu tusz u dzików wykryć tę chorobę.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Dankiewicz odpowiedział, że nie. W tej chwili 

Inspekcja Weterynaryjna pobiera próby od dzików, które zginęły w wypadkach drogowych, 

od padłych dzików zgłoszonych przez ludzi lub ze zgłoszeń myśliwego jeżeli znajdzie 

martwego dzika w terenie. Wówczas mają obowiązek pojechać i pobrać próby do badania, 

które wykonywane są tylko i jedynie w Puławach. W tym roku po raz pierwszy, ponieważ 

badania wykonywane są od dwóch lat, zdarzyło się że zostały znalezione zwłoki dwóch 

martwych świń przy drodze powiatu. To było bardzo dziwne i nie wiadomo skąd się wzięło 

to. Nie mogliśmy nawet zgłosić tego na policję, ponieważ znalezione zwierzęta nie były 
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oznakowane (brak kolczyka, brak tatuaży). Próby zostały pobrane i przebadane. Na szczęście 

padłe zwierzęta nie były zakażone wirusem ASF. 

 

V. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2016/2017 placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XX);  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

przedstawiła prezentację z przygotowań do roku szkolnego 2016/2017 placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego, stanowiącą zał. nr 4. 

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęły: 

- interpelacja nr 49/16, którą sam złożył dotycząca oznakowania skrzyżowań drogi 

powiatowej z drogami gminnymi położonymi w m. Klasztorne oraz przejścia dla pieszych  

na odcinku drogi powiatowej przez m. Klasztorne. 

„W imieniu mieszkańców miejscowości Klasztorne gm. Trzcińsko-Zdrój wnoszę  

o oznakowanie skrzyżowań drogi powiatowej (nr dz. 148) z drogami gminnymi (nr dz. 124, 

108 i 94) położonymi w m. Klasztorne. Z uzyskanych informacji od Sołtysa Sołectwa 

Klasztorne w ostatnim czasie doszło do niebezpiecznych sytuacji drogowych (wymuszenia 

pierwszeństwa), które w efekcie mogą doprowadzić do kolizji lub wypadku. Proszę również 

rozpatrzyć sprawę braku przejścia dla pieszych na odcinku drogi powiatowej przez  

m. Klasztorne". (wszyscy radni otrzymali – zał. nr 6). 

- interpelacja nr 50/16 radnego Pawła Sławińskiego dotycząca nawierzchni na drodze 

powiatowej 1374Z 

„Proszę o zwrócenie uwagi na stan drogi powiatowej nr 1374Z, szczególnie w miejscowości 

Grzybno. Nawierzchnia jest zniszczona po zimie, proszę o możliwie szybką interwencję  

i uzupełnienie ubytków". (wszyscy radni otrzymali – zał. nr 7). 

- interpelacja nr 51/16, którą sam złożył dotycząca naprawy odcinka drogi powiatowej  

w m. Tchórzno. 

„W dniu 13 lipca br. uczestniczyłem w Zebraniu Wiejskim mieszkańców Sołectwa Tchórzno. 

W trakcie dyskusji mieszkańcy zwrócili się z prośbą o pomoc w naprawie odcinka drogi 

powiatowej oznaczonej nr ewid. działki 42, obręb Tchórzno, gm. Trzcińko-Zdrój. W związku  
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z powyższym wnoszę o naprawę ubytków nawierzchni drogi powiatowej w m. Tchórzno". 

(wszyscy radni otrzymali – zał. nr 8). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej (druk nr 4/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XX/132/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji 

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Gryfinie 

(druk nr 5/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5) i umożliwił dyskusję. 

 

Radny Arkadiusz Łysik powiedział, że w dniu 28 lipca br. złożył szczegółowe wyjaśnienia 

na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, do dzisiaj nic się nie zmieniło w tym zakresie. 

Dodał, że nadal podtrzymuje stanowisko i uważa, że zarzuty, nieprawidłowości opisane  

we wniosku są nieprawdziwe i nie zgodne ze stanem faktycznym oraz również potwierdza to, 

co prawda jeszcze nieprawomocny bo wczorajszy wyrok Sądu w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej, w którym sędzia uchyla nałożoną na niego karę porządkową z 8 czerwca 2015 r. 

(zał. nr 9). 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski zamknął dyskusję 

następnie w obecności 19 radnych zarządził głosowanie:  

za - 17,  
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przeciw - 0,  

wstrzymało się - 2,  

Uchwała nr XX/133/2016 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy z radnym Rady Powiatu w Gryfinie, została podjęta większością głosów. 

 

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

na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego 

nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino (druk  

nr 6/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XX/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny  

na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy 

Gryfino, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk  

nr 7/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XX/135/2016 w sprawie pozbawienia ulic Klasztornej i Malarskiej w Chojnie 

kategorii drogi powiatowej, została podjęta jednogłośnie. 
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XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odmowy uwzględnienia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu  

w Gryfinie (druk nr 8/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 2,  

Uchwała nr XX/136/2016 w sprawie określenia kierunków współpracy z Gminą Gryfino  

w zakresie realizacji inwestycji na drogach gminnych i powiatowych, została podjęta 

większością głosów. 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 10/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XX/138/2016 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r., została 

podjęta jednogłośnie. 

 

XIII. 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 11/XX); 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XX/139/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2016 rok (druk nr 12/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XX/140/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

XV. 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 13/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XX/141/2016 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. 

 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 

rok (druk nr 14/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XX/142/2016 w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej  

do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uznania się Rady 

Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania 

skargi według właściwości (druk nr 15/XX); 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XX/143/2016 w sprawie uznania się Rady Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą  

do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według właściwości, została podjęta jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (19+1=20). 

 

 

 



 13 

XVIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację: nr 44/16 (zał. nr 10), nr 48/16 (zał. nr 11),  

nr 49/16 (zał. nr 12), nr 50/16 (zał. nr 13), nr 51/16 (zał. nr 14). 

 

 

XIX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski poinformował,  

że Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Jesteśmy” serdecznie zaprasza  

na VI Charytatywną Sztafetę Rowerową, która odbędzie się w dniu 16 września br.  

o godz. 12.00 w Chojnie (zał. nr 15). Gryfiński Dom Kultury informuje, że nastąpiła zmiana 

terminu uroczystości gminnych związanych z 77. rocznicą agresji ZSRR na Polskę  

z 19 września na 17 września br. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie. GDK 

przeprasza za zmianę i bardzo prosi o udział (zał. nr 16). Wiceprzewodniczący odczytał 

wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 25 sierpnia br. w/s zwołania wspólnego posiedzenia 

komisji stałych w celu omówienia inwestycji i remontów drogowych zaplanowanych  

do realizacji w ramach budżetu na 2017 r. i poinformował, że takie wspólne posiedzenie 

zostanie zorganizowane przed październikową sesją Rady Powiatu. Wiceprzewodniczący 

powiedział, że pisma zgodnie z wykazem pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu 

w Gryfinie znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.  

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 

1. Uchwała CXC.351.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 8 lipca 2016 r. w/s wydania opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu w Gryfinie na 2016 r., po rozpatrzeniu 

uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2016 r. w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2016 r. – zał. nr 17. 

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 25 sierpnia br. w/s zwołania wspólnego posiedzenia 

komisji stałych w celu omówienia inwestycji i remontów drogowych zaplanowanych  

do realizacji w ramach budżetu na 2017 r. – zał. nr 18. 

3. Artykuł prasowy pt. „Szpital tańszy, ale ma nareszcie powstać” – zał. nr 19. 
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Radni rady powiatu w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji 

na terenie powiatu gryfińskiego. Dyżury radnych w październiku, listopadzie oraz grudniu 

2016 r. stanowią zał. nr 20. 

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że w związku z tym, że zbliża się 11 listopada tj. Święto 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej wnioskuje, aby pan Przewodniczący Rady i pan 

Starosta, Zarząd Powiatu, tym bardziej, że w tym roku obchodzona jest 1050. rocznica Chrztu 

Polski i 98. rocznica Odzyskania Niepodległości, żeby ta nadzwyczajna czy uroczysta sesja 

odbyła się 19 listopada tj. w piątek. Jeżeli jest to możliwe to, żeby zacząć ją po katolicku,  

po bożemu mszą świętą z wyborcami. Ma prośbę do pana Przewodniczącego, pana Starosty, 

którzy rok temu podpisali zaproszenie, żeby nie było takiej farsy jak rok temu. 

Pismo znak: BRZ.0003.52.2016.DK 

 

XX. Zakończenie posiedzenia. 

   

O godz. 15.00 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


