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   PROTOKÓŁ nr XXIII/16 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 24 listopada 2016 r.  

 

XXIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 24 listopada 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 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: 

 

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

Zastępcę Komendanta Policji w Gryfinie Pana Mariusza Łętowskiego, Komendanta 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Pana Andrzeja Prokopskiego, Prezesa 

Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie Pana Grzegorza Bogdanowicz, 

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 Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do 

proponowanego porządku obrad (porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Radny Tomasz Mirakowski złożył wniosek o zmianę porządku obrad, która polegała  

na zdjęciu pkt VII, tj. projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia 

stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6 (druk nr 5/XXIII).  

Następnie radny dodał, że na sali nie ma nikogo, kto nie byłby „za”, aby ta droga powstała  

i była wspaniała. Jest jednak przeciwny omawianiu tego tematu, ponieważ jest to sprawa 

oczywista. Jest to rzecz, która nie jest w kompetencji Rady Powiatu w Gryfinie. Takich spraw 

dotyczących dróg jest w Polsce bardzo dużo. Może byłoby ciekawe, gdyby Rada 

rozpatrywała poszczególne wnioski danych burmistrzów gmin, sejmików, jednak nie o to 

chodzi, gdyż nie jest to w jej zakresie. Jeżeli projekt uchwały zostanie rozpatrzony to na 

kolejnych sesjach będą kolejne wnioski posłów z różnych stron, które nie wie, na jakiej 
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podstawie wówczas Przewodniczący będzie je rozpatrywać, przy takiej akceptacji sprawy, 

która jest powszechna nawet na tej sali. Wniosek nie wychodzi z konkretnego stanowiska 

rządu, więc nie ma podstaw, aby protestować, popierać czy go nie popierać.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że tak jak zawsze przed sesją 

odbyły się komisje stałe, na których 3 z 4 komisji wyraziły jednogłośne stanowisko  

w przypadku ww. projektu uchwały. Jedna z komisji obradowała w składzie dwuosobowym  

i nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że sam głosował „za”, ponieważ jest to sprawa 

oczywista, tak jak oczywisty jest pokój, demokracja, inne sprawy, w tym drogi. Nie jest to 

jednak kompetencja Rady, po co zajmować się tym, co do nich nie należy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 17 radnych zarządził 

głosowanie nad wnioskiem radnego Tomasza Mirakowskiego o zmianę porządku obrad, 

polegającą na zdjęciu pkt VII, tj. projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zajęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6 (druk  

nr 5/XXIII): 

za –13, 

przeciw – 3, 

wstrzymało się – 1. 

Wniosek radnego Tomasza Mirakowskiego został większością głosów odrzucony. 

 

Protokół nr XXI/16 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Protokół nr XXII/16 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 listopada 2016 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Anna Ciszkiewicz. 
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II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXIII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radnym zostało przedłożone 

sprawozdanie z prac Zarządu. Dodał, że zbliżając się do końcówki roku budżetowego i okresu 

zimowego były jeszcze podejmowane działania, co do przetargów i trochę większych 

remontów na drogach do wysokości 50 tys. zł, dot. to m.in. ciągu pieszego w Cedyni, 

poprawy nawierzchni i poboczy na odc. Binowo-Piasek. Dodatkowo Zarząd podejmował 

decyzję o inwestycji drogowej na odc. Moryń-Orzechów. Na trzech posiedzeniach Zarząd 

zajmował się sprawą inwestycji prowadzonej w m. Gryfino, tj. „Przebudowa trasy 

tranzytowej”, z uwagi na powstałe opóźnienia w realizacji zadania. Faktem jest, że na część 

opóźnień miały wpływ roboty dodatkowe. Gmina Gryfino korzystając z tego, że były 

prowadzone roboty drogowe wymieniała część sieci wodociągowej w części ul. 9 Maja. 

Zarząd jednak zestawiając roboty dodatkowe z opóźnieniami, które wystąpiły na początku 

robót, uważa, że były to błędy organizacyjne. Postanowiono o naliczeniu wykonawcy kary. 

Obecnie wydaniem opinii w tej sprawie  zajmuje się kancelaria prawna obsługująca urząd.  

Na chwilę obecną inwestycja znajduje się w trakcie procedury odbiorowej, terminy  

są dotrzymywane. Są z kolei związani umową z Wojewodą Zachodniopomorskim, rozliczenie 

mają złożyć do końca grudnia. W tym zakresie nie mają żadnych problemów. Zarząd  

w okresie międzysesyjnym zajmował się wielokrotnie sprawą przetargów w różnych 

obszarach, jeżeli chodzi o wykorzystanie dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego  

na prace geodezyjne, dot. bazy danych obiektów topograficznych w skali 500 oraz ewidencji 

gruntów i budynków. W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

trybie przetargów nieograniczonych udało się, ma nadzieję, w bardzo szerokim zakresie 

uzupełnić bazy, a jednocześnie niemal w 100% wykorzystać dotację udzieloną na 2016 r. 

Ponadto Zarząd zajmował się kilkakrotnie sprawami służby zdrowia. Odpowiadając  

na zapytanie radnej Anny Ciszkiewicz podczas ostatniego posiedzenia komisji poinformował, 

że specjalistka w Chojnie została wznowiona od dnia 15 listopada br. Z pięciu specjalistyk 

cztery zostały wznowione, pozostała okulistyka. Również Szpital podpisał kontrakt z NFZ  

na I półrocze 2017 r., z tego względu że mają nastąpić zmiany w sposobie finansowania 

szpitali. Na kolejnych posiedzeniach Zarząd będzie zajmować się z Prezesem Zarządu Domu 

Lekarskiego dopięciem sprawy wyłonienia wykonawcy i sposobu finansowania realizacji 

harmonogramu związanego z budową szpitala. W związku z tym, że część obowiązków objął 

Szpital, to Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. zwrócił się  

do Starosty, aby wskazać osoby, które będą reprezentować Starostwo w Komisji 
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Konkursowej powołanej w związku przystąpieniem do prac związanych z ogłoszeniem 

konkursu na wyłonienie wykonawcy projektu wykonawczego i rozbudowy budynku szpitala. 

W razie pytań udzieli na nie odpowiedzi. 

 

- brak pytań; 

 

III. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęła interpelacja nr 55/16 radnego Mariusza Adamskiego  

dot. przycięcia krzewów rosnących w m. Stare Czarnowo i planu remontów zaplanowanych  

w 2017 r. w m. Stare Czarnowo. 

„W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracam się z prośbą o zaplanowanie 

przycięcia krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej z m. Stare Czarnowo  

w kierunku drogi wojewódzkiej - dawnej 3. Ponadto proszę o udzielenie informacji czy na rok 

2017 zaplanowano działania remontowe lub modernizacyjne na drogach powiatowych 

znajdujących się na terenie gminy Stare Czarnowo”. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 

2015/2016 (druk nr 2/XXIII); 

 

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

przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku 

szkolnym 2015/2016 (prezentacja stanowi zał. nr 4). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Monika Niedźwiecka. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 
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Uchwała nr XXIII/150/2016 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2015/2016 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk 

nr 3/XXIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXIII/151/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2017 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino (druk  

nr 4/XXIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXIII/156/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  

w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino została podjęta jednogłośnie. 
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VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej nr S6 (druk nr 5/XXIII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu kilkakrotnie  

na przestrzeni lat wyrażała swoje stanowiska w sprawach, które uznawała za ważne.  

W 2010 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę dot. poparcia stanowiska sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego w sprawie ogłoszenia strefy wolnej od upraw organizmów 

zmodyfikowanych (GMO) na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie  

w 2011 r. Rada Powiatu w drodze uchwały zajęła stanowisko dotyczące Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie, związane z likwidacją laboratoriów  

w wybranych stacjach  na terenie województwa. Również w 2011 r. Rada Powiatu podjęła 

kolejną uchwałę skierowaną wówczas do Premiera RP - poparcie apelu Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącego opracowania rządowego programu 

systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. Z kolei w 2012 r. Rada Powiatu 

podejmowała uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia 

zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia  

w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia  

ich siedzib i obszarów właściwości. Dodatkowo w tym samym roku Rada Powiatu wyrażała 

stanowisko do Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę 

Nadzorczą PGE SA. Wypracowane stanowisko było również wysłane do Premiera RP.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1, 

radny Tomasz Mirakowski nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIII/152/2016 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy 

drogi ekspresowej nr S6 została podjęta jednogłośnie. 

 

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

finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

między zadaniami w 2016 r. (druk nr 6/XXIII); 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie przesunięcia środków finansowych  Państwowego 

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

jednogłośnie. 

 

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

na 2016 rok (druk nr 7/XXIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

X. 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/XXIII); 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w imieniu Zarządu Powiatu złożył autopoprawkę  

do załącznika nr 1 i 3 niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu, stanowiącą zał. nr 6.  

Dodał, że zmiany związane są z wnioskiem Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych na podstawie którego wprowadza się do dokumentu nowe zadanie inwestycyjne  

pn. „Termomodernizacja budynku nr 2 – Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.  
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w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 

2016-2039: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 19 radnych zarządził głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXIII/155/2016 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. 

 

XI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że radni w materiałach 

sesyjnych otrzymali odpowiedź na: 

- interpelację nr 53/16 radnego Pana Piotra Bugajskiego, udzieloną przez Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami Pana Arkadiusza Durmę; 

- interpelację nr 54/16 radnego Pana Marka Brzezińskiego, udzieloną przez Wicestarostę 

Gryfińskiego Pana Jerzego Milera. 

 

XII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odczytał w części pismo Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gryfinie, znak: 3207.OB2.4027.2016.79 z dnia 28 października  

2016 r. dot. wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie (zał. nr 7). Dodał, że część z radnych złożyło korekty oświadczeń 

majątkowych. Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Naczelnika Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Szczecinie, znak: 3215.AP/4027/56/2016 z dnia 25 października  
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2016 r. dot. analizy oświadczenia majątkowego radnego Rady Powiatu w Gryfinie Pana 

Mariusza Adamskiego (zał. nr 8). 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że radni  

w materiałach sesyjnych otrzymali wykaz pism, który jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady 

i Zarządu: 

1. Skarga Gminy Stare Czarnowo na uchwałę Rady Powiatu Gryfińskiego  

nr XV/101/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg 

gminnych – zał. nr 9. 

2. Informacja prawna dotycząca zmian w ustawie o działalności leczniczej w kontekście 

umowy spółki z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie” – zał. nr 10. 

 
Przedstawiciel mediów Andrzej Kordylasiński zapytał, na jakim etapie jest budowa 

nowego szpitala. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w październiku br. odbyło  

się wspólne posiedzenie komisji stałych, którego przedmiotem był temat dot. rozbudowy 

szpitala. Następnie poprosił Prezesa Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.  

w Gryfinie Pana Grzegorza Bogdanowicza. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w punkcie dot. sprawozdanie z prac 

Zarządu Powiatu, udzielał informacji na temat szpitala. 

 

Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. w Gryfinie Grzegorz 

Bogdanowicz odpowiedział, że w ramach budowy nowego budynku szpitala, zgodnie  

z harmonogramem, uzyskali pozwolenie na budowę  i 27 września br. otrzymali decyzję, 

która zatwierdziła projekt budowalny i udzieliła pozwolenia na budowę. Obecnie realizowany 

jest harmonogram przygotowujący całą inwestycję. Dodał, że wystosował pismo do Pana 

Starosty z prośbą o powołanie ze Starostwa Powiatowego osób do Komisji Konkursowej 

wyłaniającej wykonawcę do przedmiotowej inwestycji. W tej chwili starają się iść zgodnie  

z harmonogramem, nie jest to jeszcze to, czego się oczekuje, czyli tzw. wbicie łopaty, do tego 

momentu jeszcze chwila. Starają się, aby inwestycja została zrealizowana. Wspólnie  
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ze Starostwem Powiatowym oraz Domem Lekarskim pracują nad rozpoczęciem tej 

inwestycji. 

 
XIII. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15:00 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz    

    

   Przewodniczący Rady  

 

   Roman Michalski  


