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   PROTOKÓŁ nr XXI/16 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 27 października 2016 r.  

 

XXI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 27 października 2016  r. o godz. 14.00 

w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Pan Roman Michalski  

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

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

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

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

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał zebranych gości, a wśród nich 

Zastępcę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana 

Sławomira Koniecznego,  Komendanta Policji w Gryfinie Pana Andrzeja Stechnija, 

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Pana Andrzeja 

Prokopskiego, radnego Rady Miejskiej Pana Łukasza Kamińskiego, 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 XX/16 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 września 2016 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że odbyło się wspólne posiedzenie 

komisji stałych, na którym udzielał radnym odpowiedzi na nurtujące ich sprawy. Odnosząc 

się do sprawozdania poinformował, że w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.  
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- brak pytań; 

 

III. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku 

szkolnego 2015/2016 oraz szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 

2015/2016. 

 

Na posiedzenie przybył rada radna Joanna Kostrzewa oraz radna Anna Ciszkiewicz,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. 

 

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

powiedziała, że cytat: 

 

„Na dzisiejszej sesji gościmy utalentowanych i pracowitych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Cytując słowa ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego nauka jest dla nich 

jak morze… im więcej jej piją, tym bardziej są spragnieni, a dzięki swojej  wszechstronności 

doskonale godzą obowiązki szkolne z rozwijaniem prywatnych pasji. Doceniając pracę  

i sukcesy tych uczniów, Rada Powiatu w Gryfinie przyznała im stypendia, tym razem  

w dwóch kategoriach: za szczególne wyniki  w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe.  

 

Podwójne stypendium: za szczególne osiągnięcia sportowe oraz za szczególne wyniki  

w nauce przyznano Piotrowi Oleszczyszynowi.  

Piotr jest uczniem IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik elektryk w ZSP  

nr 2 w Gryfinie.  Zorganizowany i ambitny idealista. Jego pasją  jest technika, fizyka oraz 

sport, który odgrywa w jego życiu duże znaczenie. Piotr jest rekordzistą województwa 

zachodniopomorskiego w 10-boju juniorów, a podczas tegorocznych Mistrzostw Polski 

Juniorów w Warszawie zajął w tej konkurencji V miejsce. Na swoim koncie ma także IV 

miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w 7-boju. Oprócz znakomitych 

wyników sportowych Piotr ma również rewelacyjne wyniki w nauce, czego potwierdzeniem 

jest jego – najwyższa w szkole – średnia ocen 5,2. W przyszłości chciałby zostać prezesem 

firmy technologicznej i trenerem wyróżniającego się klubu sportowego. 
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Ida Rumbuć, uczennica II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa  

w ZSP w Chojnie. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole  

i 100% frekwencję. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach na poziomie szkolnym, 

powiatowym i wojewódzkim. Aktywnie uczestniczy w pracach szkolnego Klubu 

Europejskiego Douzelage.  Bierze udział w realizacji projektu „Women in society” w ramach 

programu Erasmus+. Intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna  

i wykorzystuje w praktyce język szwedzki i angielski. Interesuje się zagadnieniami 

dotyczącymi architektury i z tą dziedziną chciałaby związać swoją przyszłość. Średnia ocen 

5,42. 

 

Kornelia Gil, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Ambitna, pracowita i odpowiedzialna. Z dużym 

zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych konkursach  

na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Kornelia interesuje się lingwistyką 

i pisarstwem. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen 5,13. 

 

Wiktor Hadała, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest ambitny  

i pracowity. Bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych odnosząc wiele sukcesów. 

Jest członkiem szkolnego koła teatralnego oraz Szkolnego Klubu Douzelage. W wolnym 

czasie uprawia karate w UKS Karate Kyokushin Moryń. W przyszłości chciałby studiować 

ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim. Średnia ocen 5,13. 

 

Karolina Todorska to aktywna, zaangażowana w życie szkoły uczennica II klasy Liceum 

Ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-medycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Jest ambitna 

błyskotliwa i inteligentna. W kręgu jej zainteresowań znajduje się biologia, mitologia 

starożytna i sport. Bardzo lubi czytać książki. Poza tym, reprezentuje szkołę w zawodach 

sportowych i gra w piłkę nożną w klubie. Marzy o tym, by w przyszłości zostać lekarzem, 

najchętniej pediatrą. Średnia ocen 5,12. 

 

Natalia Kowalska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu 

lingwistyczno-turystycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie.  Inteligentna, sumienna, życzliwie 

nastawiona do ludzi. Interesuje się historią, geografią i sportem. Chętnie bierze udział  
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w konkursach szkolnych i reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. W wolnym czasie 

czyta książki, gra w koszykówkę, biega oraz słucha muzyki. W przyszłości chciałaby 

studiować historię i zostać trenerem edukacyjnym. Średnia ocen 5,12. 

 

Mikołaj Wypych, uczeń III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista 

w ZSP nr 2 w Gryfinie. Uzdolniony w dziedzinie humanistyki, jak i przedmiotów ścisłych  

i zawodowych.  Zgłasza wiele inicjatyw sportowych i chętnie angażuje się w ich organizację. 

Jest także osobą aktywną społecznie i zaangażowaną we wszystkie akcje podejmowane przez 

szkołę. Jego zainteresowania to: sport, muzyka i filmy akcji. W wolnych chwilach spędza 

aktywnie czas na świeżym powietrzu. W przyszłości chciałby prowadzić własną firmę. 

Średnia ocen 5,08. 

 

Agnieszka Madczak, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik 

ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Wzór sumienności w podejściu do nauki i obowiązków 

szkolnych. Oprócz tego jest świetnym sportowcem, wspierającym szkolną  kadrę koszykarską 

i siatkarską. Jest zorientowana na sukces i świadomie planuje swoją karierę naukową  

i zawodową.  Jej celem jest rozwijanie się w kierunku ekonomii i rachunkowości.  

W przyszłości chciałaby  reprezentować wzór zaangażowanej i doświadczonej szefowej 

znanej korporacji. Średnia ocen 5,08. 

 

Robert Wójcik, uczeń IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista  

w ZSP nr 2 w Gryfinie. Interesuje się sportem, techniką, trendami zmian finansowych  

na rynkach ogólnoświatowych. W wolnej chwili czyta, lecz także aktywnie spędza czas  

na wojażach rowerowych. W przyszłości chciałby zostać prezesem liczącej się firmy  

np. maklerskiej. Średnia ocen 5,08. 

 

Joanna Żmuda, uczennica III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca 

w ZSP nr 2 w Gryfinie. Nie tylko osiąga znakomite wyniki w nauce, ale także aktywnie 

uczestniczy w życiu klasy. Jest skromna, niezwykle sumienna i obowiązkowa. Uwielbia 

słuchać muzyki, czytać książki, a także wędrować turystycznie. W przyszłości chciałaby 

uzyskać dobre wykształcenie umożliwiające założenie własnej firmy handlowej. Średnia 

ocen 5,07. 
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Jacek Ceglarek, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Sumiennie i rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne  

i angażuje się w życie szkoły. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, brał także udział 

w wielu konkursach, m.in. Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym 

 oraz szkolnym konkursie wiedzy o religiach. Najbardziej interesuje się sportem,  

w szczególności piłką nożną. W przyszłości chciałby zostać komentatorem lub dziennikarzem 

sportowym. Kierunku studiów jeszcze nie wybrał, ale prawdopodobnie będą to studia 

dziennikarskie w Warszawie. Średnia ocen 5,06. 

 

Aleksandra Pieloszczyk, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku ogólno-

medycznym w ZSP w Chojnie. Sumiennie i rzetelnie podchodzi do obowiązków szkolnych.  

W ubiegłym roku szkolnym uzyskała 100% frekwencję, zdobyła drużynowo III miejsce 

Powiatowym Konkursie Ortograficznym. Ulubionymi przedmiotami Oli są przedmioty ścisłe, 

szczególnie matematyka i fizyka. Interesuje się literaturą zagraniczną oraz rysunkiem 

technicznym. Pasjonuje ją tworzenie plakatów informacyjnych oraz promujących konkretne 

akcje w szkole i poza nią. Marzeniem Oli są studia związane z marketingiem i reklamą, które 

byłyby idealną drogą do rozwijania jej pasji. Średnia ocen 5,06. 

 

Ewa Sokołowska, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik 

hotelarstwa w ZSP w Chojnie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, pełni funkcję 

wiceprzewodniczącej Samorządu Szkolnego. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz 

talent wokalny. Angażuje się w przygotowania uroczystości szkolnych. Chętnie uczestniczy 

w obsłudze gastronomicznej imprez w szkole. Brała udział w licznych konkursach 

przedmiotowych m.in. konkursie umiejętności zawodowych na najciekawszy produkt oraz  

w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Średnia ocen 5,05. 

 

Aleksandra Sadzewicz, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku 

matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, 

reprezentowała szkołę w Kangurze Matematycznym, konkursie Wiedzy Prawno-

Ekonomicznej, w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym oraz geograficznym  

„Geo-planeta”. Brała także udział w projekcie szkolnym „Tydzień zdrowego trybu życia” 

oraz reprezentowała szkołę w zawodach sportowych w piłce ręcznej i koszykówce.  

W wolnych chwilach lubi czytać książki i słuchać muzyki. W przyszłości chciałaby studiować  

na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Średnia ocen 5,00. 
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Paulina Pawłowska, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu 

humanistyczno-medialnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Zdyscyplinowana, odpowiedzialna  

i zawsze sumiennie podchodząca do obowiązków szkolnych. Chętnie pomaga słabszym 

uczniom w nauce. Lubi czytać, słuchać muzyki, chętnie spotyka się ze znajomymi.  

W przyszłości chciałaby zostać tłumaczem na skalę międzynarodową. Średnia ocen 5,00. 

 

Patrycja Scisłowska, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik 

ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Typ działacza i organizatora. Jest jednym  

z najaktywniejszych sportowców szkolnych, Uprawia lekkoatletykę i sporty zespołowe. 

Zdobyła mistrzowski tytuł w powiatowej licealiadzie siatkarskiej i 4 miejsce w województwie 

w koszykówce. Uczestniczy w wielu rajdach na orientację, również z sukcesami.  

Jest pracowita i odważna, nie boi się nowych wyzwań. Marzy o tym, by w przyszłości 

prowadzić swój własny duży hotel z basenem i SPA. Średnia ocen 5,00. 

 

Jagoda Leśniak to zdolna, zdyscyplinowana uczennica III klasy Technikum Zawodowego  

w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Jest przykładem wzorowego 

traktowania obowiązków szkolnych. Posiada wyjątkowe umiejętności interpersonalne – 

sprawnie negocjuje, pomaga rozwiązywać konflikty w grupie, wspiera pracę zespołową  

w klasie i wpływa na pozytywne relacje wśród uczniów. Jest optymistycznie nastawiona  

do świata. Nie boi się wyzwań i zawsze stara się osiągnąć wyznaczone cele. Swoją przyszłość 

wiąże z logistyką, którą chce studiować zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Średnia ocen 

5,00”, koniec cytatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski pogratulował stypendystom  

i podziękował ich rodzicom za wspólną pracę.  

 

IV. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu 

Gryfińskiego za rok szkolny 2015/2016. 

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie Jan Podleśny przedstawił 

film pt. Podsumowanie Sportowego Powiatowego Współzawodnictwa Szkół – rok szkolnym 

2015/2016, następnie powiedział, że cytat: 
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„Sport jest jednym z kluczowych elementów życia społecznego. Trudno wyobrazić sobie 

nasze codzienne życie bez sportu. Miliony ludzi na świecie uprawiają sport dla zdrowia  

i kondycji fizycznej oraz po to, aby wypracować poczucie wspólnoty i współzawodnictwa  

z innymi. Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy wiele wartości m.in. 

tolerancję, ducha działania zespołowego, poczucia sprawiedliwości i siłę charakteru. 

Dlatego właśnie sport stanowi niezastąpione narzędzie wychowawcze. We wczesnym 

dzieciństwie i młodości sport wywiera znaczny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny, 

społeczny i intelektualny. Promuje odpowiednie zachowanie, kształtuje charakter i tożsamość 

oraz poprawia naszą ogólną kondycję. Tą rolę spełnia nasze działanie w organizacji 

współzawodnictwa w sporcie szkolnym na terenie naszego powiatu. W roku szkolnym 

2015/2016 przeprowadzono ok. 90 imprez sportowych, w których udział wzięło prawie 9 000 

uczestników począwszy od mistrzostw rejonu, powiatu, województwa, aż do finału 

krajowego. 

Wyniki współzawodnictwa powiatowego szkół 

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie realizując ideę sportu prowadzi 

Powiatowe Współzawodnictwo Szkół w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego  

w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. 

W Powiatowym Sportowym Współzawodnictwie Szkół wśród szkół podstawowych 

punktacja przedstawia się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie — 248 pkt. 

2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej — 218 pkt. 

3. Szkoła Podstawowa w Moryniu — 196 pkt. 

Do rywalizacji przystąpiło 22 szkoły podstawowe z naszego powiatu. 

Wśród gimnazjów punktacja przedstawia się następująco: 

1. Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie — 367 pkt. 

2. Gimnazjum w Góralicach — 253 pkt. 

3. Gimnazjum w Moryniu — 233 pkt. 

W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów z naszego powiatu. 

Natomiast w Szkołach Ponadgimnazjalnych punktacja przedstawia się następująco: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie — 247 pkt. 

2. Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie — 233 pkt. 

3. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie — 167 pkt. 

W zawodach rywalizowały 4 szkoły z naszego powiatu. 
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Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół 

W ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie 

nasze szkoły uplasowały się na dobrych pozycjach. Wśród szkół podstawowych najlepsza 

okazała się Szkoła Podstawowa w Widuchowej, która zajęła wysokie 11 miejsce  

w województwie — 126 pkt. Kolejnymi szkołami była Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie 

— 22 miejsce w województwie (99 pkt.) oraz Szkoła Podstawowa w Moryniu - 43 miejsce 

w województwie (65 pkt.).Należy podkreślić, że w rywalizacji wzięło udział aż 312 

szkół podstawowych z naszego województwa. 

Wśród gimnazjów wysokie trzecie miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie, które 

zdobyło 273 pkt. w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół. Kolejne 

było Gimnazjum w Baniach, które zajęło 27 miejsce w województwie — 102 pkt.,  

a później Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, które zajęło 48 miejsce zdobywając 83 pkt.  

W rywalizacji gimnazjów wzięło udział 224 szkoły z naszego województwa. 

Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepszy w województwie po raz kolejny okazał się 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, który zajął wysokie 5 miejsce  

w województwie zdobywając 153 pkt. Równie wysoko, bo na 8 miejscu uplasował się 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (149 pkt), natomiast trzeci był Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (15 miejsce w województwie) – 126 pkt. W rywalizacji 

wzięły udział 133 szkoły z naszego województwa. 

W szkołach podstawowych i gimnazjach powiat gryfiński zajął wysokie 2 miejsce  

w województwie, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 6 miejsce. Ogólnie nasz 

powiat zajął wysokie 2 miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół  

w roku szkolnym 2015/2016. Tak wysoka pozycja naszego powiatu uzyskana jest dzięki 

przyjętemu systemowi sportu szkolnego, który od lat promuje zdrowe wychowanie młodego 

pokolenia. Uczy szacunku dla przeciwnika, gdy w rywalizacji sportowej nie zawsze  

się wygrywa, uczy życia fair –play. Miejmy nadzieję, że tak funkcjonujący system 

współzawodnictwa szkół pozwoli nam w przyszłości uzyskiwać coraz lepsze wyniki 

sportowe”, koniec cytatu. 

  

Starosta Gryfiński wraz z Prezydium Rady Powiatu wręczyli nagrody i listy gratulacyjne 

przedstawicielom wszystkich wyróżnionych szkół. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 
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V. Przedstawienie informacji o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/XXI); 

 

Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Sławomir Konieczny powiedział, że pełna informacja o stanie środowiska naturalnego  

na terenie Powiatu Gryfińskiego została przedstawiona radnym w wersji papierowej. 

Odnosząc się do ochrony powietrza poinformował, że dysponują na obszarze Powiatu stacją 

pomiaru jakości powietrza w m. Widuchowa. Był tam badany m.in. dwutlenek siarki oraz 

dwutlenek azotu. Wartości dla obu tych substancji osiągnęły poziomy niskie, znaczenie niższe 

od wartości kryterialnych dopuszczalnych zanieczyszczeń w atmosferze. Podobnie był 

badany pył zawieszony pm10, były to z kolei pomiary manualne. Stwierdzono 18 dni  

z przekroczeniami wartości kryterialnych dla tego pyłu, wartość dopuszczalna wynosi 35 dni, 

w związku z tym nie stwierdzono przekroczenia dla tego zanieczyszczenia.  Jeżeli chodzi  

o drugie kryterium - stężenie średnioroczne dla tego pyłu zawieszonego pm10 to również nie 

osiągnęło wartości dopuszczalnej 40 µg/m3. Wartość zmierzona w 2015 r. na tej stacji 

wynosiła 23 µg/m3. Zanieczyszczeniem problemowym badanym w pyle pm10 jest 

benzo(a)piren. Jest to zanieczyszczenie problemowe dla całego kraju, praktycznie cały obszar 

Polski uznany jest za obszar z przekroczeniami tego zanieczyszczenia, a to dlatego że norma 

jest bardzo niska 1ng/m3. Wartość zmierzona w 2015 r. w m. Widuchowa wynosiła 1,5 ng/m3, 

tym niemniej jest to jedna z mniejszych wartości odnotowanych w stacjach na obszarze 

województwa, niżej tylko Koszalin – 0,9 ng/m3. Dla zobrazowania znaczenia 

zanieczyszczenia w postaci benzo(a)pirenu w atmosferze został zamieszczony w informacji 

wykres przedstawiający analizę rozkładu zanieczyszczenia stężenia średniego tego 

zanieczyszczenia na przełomie całego roku i potwierdza się teza, która głoszono jest od wielu 

lat, że zanieczyszczenie to jest ściśle związane z sezonem grzewczym, emitowane  

do atmosfery z pyłem pm10 przy okazji opalania palenisk grzewczych kiepskiej jakości 

paliwem, zwłaszcza kiepskim węglem. W pyle pm10 badane było również stężenie metali 

ciężkich i wartości tych metali, czyli kadmu, niklu, arsenu, ołowiu. Jest bardzo niskie, jeżeli 

chodzi o ołów, przestaje być to zanieczyszczeniem problemowym, prawdopodobnie  

ze względu na to, że pojazdy jeżdżą na benzynach bezołowiowych. Oprócz stacji  

w m. Widuchowa badali również dwutlenek siarki i dwutlenek azotu metodą pasywną, 

wywieszając w Gryfinie próbniki. W 2015 r. stwierdzone wartości są niskie, poniżej 50% 

wartości kryterialnych. Powiat Gryfiński stanowi część dużej strefy zachodniopomorskiej,  

w związku z tym jest oceniany, jako część tej strefy i dla tej strefy klasyfikując poszczególne 
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zanieczyszczenia w 2015 r. została określona klasa C dla dwóch zanieczyszczeń, czyli dla 

pyłu zawieszonego pm10 oraz benzo(a)pirenu. Dodał, że nie oznacza to, że cała strefa jest to 

obszar z przekroczeniami tych dwóch substancji, oznacza to, że na terenie strefy 

zachodniopomorskiej są miejsca, gdzie mogą pojawiać się obszary zwłaszcza gęsto 

zaludnione, gdzie zanieczyszczenia mogą przekraczać wartości kryterialne. Na terenie 

Powiatu został wskazany 1 obszar liczący powierzchnię 4,5 km2 w m. Widuchowa. Kolejnym 

elementem środowiskowym badanym są wody powierzchniowe, które badane są na terenie 

Powiatu, jako wody rzeczne i jeziorne. W 2015 r. oceniali 9 jednolitych części wód 

powierzchniowych. Jeżeli chodzi o jednolite części wód rzecznych jest ich na terenie Powiatu 

9. Ocena częściowo dziedziczona z poprzednich lat jest identyczna do tej przedstawianej  

w ubiegłym roku, czyli wszystkie jednolite części wód z wyjątkiem dwóch, które nie były 

oceniane otrzymały klasę określoną, jako stan zły. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska jest 0-1, albo woda spełnia ostre wymagania dla dobrego stanu   

i wówczas przypisuje się jej dobry stan, a jeżeli nie spełnia tych wymagań to automatycznie 

określana jest jako stan zły. W 2015 r. było badane Jezioro Morzycko, którego stan został 

oceniony, jako dobry. Następnie dodał, że badano również wody podziemne na obszarze 

Powiatu, na poziomie krajowym są one badane przez Państwowy Instytut Geologiczny, 

Państwowy Instytut Badawczy, natomiast na poziomie regionalnym przez WIOŚ, który 

również zajmuje się badaniem wody w piezometrach, które zostały zamontowane wokół  

zlikwidowanych w poprzednich latach mogilników na obszarze powiatu i województwa. 

Jeżeli chodzi o ocenę na poziomie krajowym to wody podziemne otrzymały również ocenę 

dobrą, jeśli chodzi o mogilniki to jest jeden na terenie Powiatu w m. Kurzycko. W 2015 r. 

wody te nie były badane. Kolejnym elementem środowiska badanym przez nich jest klimat 

akustyczny, w 2015 r. na terenie Powiatu nie były prowadzone badania ani oceny. Natomiast 

były prowadzone badania promieniowania elektromagnetycznego w Gryfinie, w Chojnie  

oraz w Czachowie. W Gryfinie oraz Chojnie wartości były niskie, natomiast w m. Czachów 

nie udało się zmierzyć wartości, ponieważ była poniżej dolnego progu oznaczalności naszych 

przyrządów pomiarowych. Odnosząc się do gospodarki odpadami poinformował,  

że w zakresie odpadów przemysłowych w dalszym ciągu największym wytwórcą jest 

Elektrownia Dolna Odra. Podobnie, jak w poprzednich latach zakład wytwarza ok. 85% 

całego strumienia odpadów w Powiecie. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi 

to na terenie Powiatu zlokalizowanych jest 12 składowisk odpadów, obecnie funkcjonują dwa 

– w Gryfinie i Lubiechowie Górnym. W 2015 r. zostały przeprowadzonych na terenie 
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Powiatu Gryfińskiego 52 kontrole podmiotów i z tego stwierdzono 31 przekroczeń wymagań 

ochrony środowiska.    

 

- brak pytań; 

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęła interpelacja nr 53/16 radnego Piotra Bugajskiego dot. podcięcia 

gałęzi drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 

„W imieniu właścicielki działki oznaczonej nr 159/2 położonej w m. Góralice w Gminie 

Trzcińsko-Zdrój, proszę o podcięcie gałęzi drzew rosnących w pasie drogi powiatowej. 

Drzewa rosną bezpośrednio przy granicy z działką 159/2 a gałęzie zwisają nad ogrodzeniem  

i przy silnych wiatrach powodują uszkodzenia”. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zapytał , czy któryś z radnych 

chciałby złożyć wniosek lub interpelację. 

 

Radny Marek Brzeziński złożył interpelację nr 54/16 dot. regulaminu Konkursu „Nagroda 

Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” 

„Rozpoczęcie prac korygujących regulamin konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego  

za promocję powiatu” a także zmodyfikowanie formuły konkursu na przyszłą edycję 2017 r.” 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Augustyniak, więc w posiedzeniu 

uczestniczyło 19 radnych. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie ustalenia na rok 2017 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 3/XXI); 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 4) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie. 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXI/144/2016 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. 

 

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

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 

3 miasta Gryfino (druk nr 4/XXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 2. 

Uchwała nr XXI/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino została podjęta 

większością głosów. 

 

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

na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie 5 miasta Gryfino (druk nr 5/XXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXI/146/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie 5 miasta 

Gryfino została podjęta jednogłośnie. 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXI/147/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Gryfińskiego została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 7/XXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXI/148/2016 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 8/XXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 4) 

i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 
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Uchwała nr XXI/149/2016 w sprawie 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. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2016 r. 

(druk nr 9/XXI);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

Nr CCLV.444.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r. (zał. nr 5). 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła informację z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za I półrocze 2016 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 6). 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Łysik oraz radny Mariusz Adamski, 

więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy został zaciągnięty, planowany w 2016 r., kredyt 

długoterminowy m.in. na inwestycję pn. „Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu 

Gryfińskiego na potrzeby szpitala, w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz 

współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie” na kwotę 650 tys. zł oraz na 

zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie” na kwotę 

800 tys. zł, a także na dofinansowanie inwestycji w zakresie drogownictwa. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że planowany kredyt w wysokości 2 mln zł 

nie został jeszcze zaciągnięty. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy zostanie zaciągnięty do końca roku. 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa odpowiedziała, że Jej prognoza przewiduje, że nie zostanie 

zaciągnięty. 
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XIV. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym, jako upoważniony z mocy ustawy dokonał i odczytał 

analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu, 

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby 

wydające decyzje administracyjne w Jego imieniu. Wszystkie osoby zobligowane  

do przedłożenia oświadczenia majątkowego za rok 2015 złożyły je w ustawowym terminie. 

W wyniku przeprowadzonych analiz oświadczenia nie wzbudziły większych żadnych 

zastrzeżeń, zostały także sprawdzone w zakresie spełniania wymogów ustawy o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.  

W analizowanych oświadczeniach nieprawidłowości wystąpiły w szczególności w zakresie 

niewskazania przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów  

i zobowiązań do majątku odrębnego czy objętego małżeńską wspólnością majątkową. Osoby 

zostały poinformowane o nieprawidłowościach  (informacja stanowi zał. nr 7).  

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski odczytał pismo Dyrektora Generalnego 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego 

znak: P-1.414.75.2016.AB z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące złożenia oświadczeń 

majątkowych przez Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego i Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Gryfinie (zał. nr 8). Następnie odczytał swoją analizę oświadczeń majątkowych 

złożonych przez radnych Rady Powiatu w Gryfinie (informacja stanowi zał. nr 9).  

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak; 

 

XVI. 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. Decyzja nr 424/2016 z dnia 27 września 2016 r. dot. zatwierdzenia projektu budowalnego 

i udzielenia pozwolenia na budowę dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. – zał. 

nr 10. 

2. Pismo Prezesa Fabryki Aktywności z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym 

budżecie powiatu środków na działania wolontariackie oraz do wprowadzenia 

kompleksowej polityki rozwoju lokalnego wolontariatu – zał. nr 11. 

 
XVII. Zakończenie posiedzenia 

 

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

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz    

 

 

     Przewodniczący Rady  

 

   Roman Michalski  


