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      PROTOKÓŁ nr XXIV/16 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 22 grudnia 2016 r. 

 

XXIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 22 grudniu 2016 r. o godz. 14.00 w sali 

obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 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 w Gryfinie Roman Michalski poprosił o uczczenie minutą 

ciszy śmierć Pana Łukasza Urbana, który zginął w tragicznych okolicznościach w Berlinie. 

Następnie powitał Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu 

Powiatu, radnych Rady Powiatu w Gryfinie, radnych Rady Miejskiej w Gryfinie p. Łukasza 

Kamińskiego i p. Janusza Skrzypińskiego, Prezesa Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie  

Sp. z o.o. Grzegorza Bogdanowicza, 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 nikt nie wniósł uwag (porządek obrad stanowi  

zał. nr 3) 

 

Protokół nr XXIII/16 z dnia 24.11.2016 r. został przyjęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXIV).    
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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. Zarząd odbył w tym czasie 8 posiedzeń, 

łącznie z dzisiejszym.  Starosta zwrócił uwagę w szczególności na decyzje związane  

z głównym tematem dzisiejszej sesji czyli budżetem powiatu na 2017 rok. W dniu  

10 listopada br. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy ze Szpitalem 

Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. , dotyczącej sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej  

do programu RPO w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej. Wcześniej był już składany wniosek, ale w ramach działania 2.6, i nie przeszedł. 

W związku z tym nowy, dobrze opracowany wniosek został złożony w terminie  

do 30 listopada br. w ramach działania 2.5, co również ma swoje odzwierciedlenie w budżecie 

na 2017 rok w działaniach, gdzie są wydatki między innymi na modernizację obiektu starego 

budynku szpitala. Kolejne decyzje związane z budżetem na 2017 rok, które podejmował 

Zarząd to w dniu 10 listopada br. wybór oferty firmy Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. 

z/s w m. Tworóg na przygotowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego  

oraz rozliczenia dla projektu planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego 

(RPO WZ) na lata 2014–2020, - Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: „Termomodernizacja budynku 

internatu dziewcząt SOS-W przy ul. Podmurze 4 w Chojnie”. Chodzi o remont dachu 

budynku, który w przyszłości mógłby być wykorzystywany w całości. Ten wniosek ma swoje 

przełożenie również w budżecie na 2017 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 

2017-2039. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej  

ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński. 

Jest to bardzo ważne dla wszystkich jednostek zadanie obowiązujące od 01 stycznia 2017 r. 

Zmiana polega na tym, że będzie jeden podatnik – Powiat Gryfiński, w związku z tym 

wszystkie zamówienia, które będą podejmowane przez dyrektorów jednostek organizacyjnych 

będą wystawiane na powiat. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Europejskiego sprawę 

podatku należało scentralizować. Powiat nabywa również prawo odliczania podatku,  

a ponieważ powiat posiada trochę jednostek i też jest ważne żeby nie następowały tutaj błędy 

w odliczaniu podatku vat. Na pewno jest to ważne zadanie na 2017 rok żeby można było  

te działania wdrożyć i oczywiście doskonalić się w tym zadaniu. W okresie międzysesyjnym, 

co również przedstawiał na komisjach stałych przy omawianiu budżetu na 2017 rok, Zarząd 
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podpisał stosowne porozumienia z tymi stowarzyszeniami, które wspólnie z powiatem chcą 

aplikować do programu RPO dotyczącego modernizacji energetycznej dla obiektów 

użyteczności publicznej dot. DPS w Moryniu i Trzcińsku-Zdroju. W międzyczasie odbyło się 

zgromadzenia wspólników Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Zarząd  

po przeanalizowaniu materiałów przygotowanych na zgromadzenie wspólników wyraził 

zgodę na podjęcie uchwał dotyczących m.in. udzielenia przez Dom Lekarski S.A. pożyczki 

jak również podniesienia kapitału, przy czym pożyczka będzie transferowana później  

na podniesienie kapitału. Jest to związane z koniecznością uregulowania przez Dom Lekarski 

S.A. zobowiązań związanych z opłatą dokumentacji budowy szpitala. Również w tym 

zakresie Zarząd podjął uchwałę aktualizującą umowę zbycia udziałów a przede wszystkim 

dotyczy to załącznika inwestycyjnego, który uległ zmianie co do okresu realizacji 

zobowiązań, czyli do roku 2018 oraz harmonogramu, który został uszczegółowiony, również 

przekazany, co do dat realizacji poszczególnych etapów inwestycji, która ma nadzieję,  

że rozpocznie się zgodnie z harmonogramem w I kwartale 2017 roku. Zarządowi bardzo 

zależało na tym, żeby w tym załączniku były wpisane konkretne zadania, żeby można było się 

odnosić do ich realizacji. Oprócz zadania na modernizację starego budynku szpitala  

również w budżecie został wpisany II etap inwestycji wykonywanej w Chojnie przy  

ul. Dworcowej 1, czyli przygotowanie pomieszczeń na potrzeby specjalistyki prowadzonej 

przez szpital powiatowy w Gryfinie. Nawiązanie jest stąd że po zakończeniu I etapu prac, 

Zarząd podejmował decyzje o zakupie mebli i wyposażenia (m.in. luster) dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Wykonawca zgłosił gotowość do przekazania piętra,  

na którym właśnie będzie mieściła się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wyraził 

nadzieję, że w styczniu będzie możliwość uczestniczenia w przekazaniu piętra dla poradni. 

Cenną wartością przy tejże inwestycji nie jest jedynie wykorzystanie całego budynku,  

ale przede wszystkim to, że Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej filia w Chojnie będzie 

mogła rozszerzyć swoją działalność o tak zwaną edukację wczesnoszkolną. Na sali obrad 

Rady Powiatu zawsze obecny jest pan Komendant Andrzej Stechnij i zapewne jest już 

Państwu znana sprawa, że pan Komendant złożył wniosek o odejście na emeryturę. W okresie 

międzysesyjnym, zgodnie ze swoimi kompetencjami Starosta pozytywnie zaopiniował tenże 

wniosek. Mowa jest o tym, dlatego że jako społeczność reprezentująca mieszkańców powiatu 

w tak licznym gremium nie będzie okazji powiedzieć słowa podziękowania dla pana 

Komendanta za sześć lat działania na rzecz powiatu w zakresie podnoszenia, jak  

i bezpośredniego niesienia bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu. Oczywiście także 

poprawy pracy policjantów, przecież w służbie to też jest bardzo ważne, czego owocem jest 
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nowa Komenda Powiatowa Policji. Jednocześnie podziękował i zadeklarował swoją obecność 

na „uroczystej zbiórce”. Z tego miejsca również podziękował pracownikowi Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie panu Zdzisławowi Skryckiemu, który wracając z pracy, w czasie 

wypadku na drodze nr 31, był tym pierwszym, który rozpoznawał, wzywał i udzielał pomocy 

a także kierował początkowo ruchem. Starosta podziękował za taką postawę, która pokazuje,  

że pracownicy urzędu są odpowiedzialni w każdej sytuacji, a nie tylko w pracy. Jeżeli 

informacja nie jest wyczerpująca to z całą pewnością Zarząd odpowie na ewentualne pytania. 

 

III. Informacja z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez 

Spółkę z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie”.  

 

Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Grzegorz Bogdanowicz 

przedstawił informację na temat działalności bieżącej Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

Sp. z o.o. i prezentację multimedialną, stanowiącą zał. nr 4. 

 

Na posiedzenie przyszła radna Monika Niedźwiecka i radny Andrzej Szelążek (18+2=20). 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęła interpelacja nr 56/16 radnego Arkadiusza Łysika dotycząca: 

uprzątnięcia poboczy przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie. 

„W związku z licznymi prośbami mieszkańców porządkującymi "teren" przy ul. Szczecińskiej 

w m. Stare Czarnowo zwracam się z prośbą o uprzątnięcie poboczy wskazanej powyżej ulicy. 

Z uwagi na zbliżające się święta "Bożego Narodzenia" proszę wykonać prace do dnia 

24.12.2016 r." 

(wszyscy radni otrzymali) 

 

Radny Piotr Bugajski  złożył wniosek nr 57/16 

dotyczy: wycinki drzew rosnących w pasie drogi powiatowej w m. Góralice 

„W imieniu mieszkańców m. Góralice wnoszę o wycinkę trzech drzew rosnących w pasie 

drogi powiatowej w m. Góralice. Dwa drzewa będą kolidować w przyszłości z planowaną 

przebudową nawierzchni chodnika, a jedno utrudnia zjazd z drogi powiatowej na drogę 

gminną." (wszyscy radni otrzymali) 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego 

obowiązujących w roku 2017 (druk nr 2/XXIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXIV/157/2016 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania 

sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego 

obowiązujących w roku 2017, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2016 r. (druk nr 3/XXIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, poinformował, że komisje stałe obradowały  

nad II wersją projektu uchwały, następnie w obecności 20 radnych zarządził głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXIV/158/2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r., 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/XXIV); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXIV/159/2016 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 uchwalenia budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 5/XXIV);  

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła prezentację multimedialną w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2017, stanowiącą załącznik nr 6. Projekt 

budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r. został przedłożony Radzie w ustawowym terminie 

(załącznik nr 7), wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, do zaopiniowania Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.  

 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej, następnie poprosił  

o przedstawienie opinii komisji i wniosków radnych.  

 

- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Arkadiusz Łysik odczytał pozytywną 

opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r., stanowiącą załącznik nr 8.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o przedstawienie 

opinie do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r., pozostałe komisje:  

1. Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 

przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały,  

2. Komisja Rewizyjna przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały,  

3. Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że radni  

na etapie dyskusji nie wnieśli żadnych wniosków, uwag. 

 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

Przewodniczący poinformował i odczytał:  

1.Uchwała Nr CCCXXXII.585.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, (zał. nr 9) 

2.Uchwała Nr CCCXLIV.682.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia opinii o projekcie uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, (zał. nr 10) 

3.Uchwała Nr CCCXLIV.683.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, (zał. nr 11)  

4.Uchwała Nr CCCXXXII.586.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu Powiatu Gryfińskiego (zał. nr 12).  

 

- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,  

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli chodzi o opinie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie w pierwszej opinii wkradł się błąd, przywołano 

niepotrzebnie Gminę Węgorzyno, na tym polegało sprostowanie tejże pomyłki w drugiej 

opinii. Jeżeli chodzi o stanowisko Zarządu to oczywiście w pełni utożsamiają się z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zarówno wyrażonej w pierwszej, jak i drugiej 

uchwale. W imieniu Zarządu powiedział, że przygotowany budżet powiatu na 2017 rok, jest 

dobrym budżetem ze względu na to, że jest realnym budżetem, który umożliwia sięgnięcie  

po środki unijne – stąd złożone wnioski. Oczywiście zakres realizacji i tempo tych inwestycji 

będzie zależało od pozyskania bądź nie tychże środków. Tymi priorytetami, które Państwo 

mogliście również zobaczyć podczas przedstawiania budżetu przez panią Skarbnik Powiatu to 

m.in. utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, bardzo dobrego pomysłu, który zrodził się 

wśród radnych i myśli, że jest to oczekiwanie osób niepełnosprawnych w powiecie. 

Oczywiście sprawy drogowe stanowią, jak co roku priorytet. Tutaj m.in. przedstawiana 

inwestycja na ulicy Armii Krajowej w Gryfinie czy również wniosek, który w odpowiednim 

terminie będzie złożony a środki po stronie powiatu są zabezpieczone, to przebudowa mostu  
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i odtworzenie nawierzchni na ulicy Mickiewicza w Chojnie. Oprócz tego budżet jest także 

dobry z tego względu, że daje stabilizację finansową dwunastu jednostkom, o których mówiła 

pani Skarbnik, daje również w zakresie tym, że kierownicy i dyrektorzy będą musieli też 

przyglądnąć się sprawom finansowym związanym z wprowadzeniem minimalnego 

wynagrodzenia, jakie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2017 roku. W wielu placówkach 

pion administracyjny jest zazwyczaj tym pionem, który nie jest czy nie był doceniany 

finansowo. Ta stabilność funkcjonowania jednostek jest też zapisana w budżecie na 2017 rok. 

Przy realizacji budżetu Zarząd na pewno będzie miał na uwadze również przedstawiany tutaj 

deficyt, starając się już po uchwaleniu budżetu zrealizować go, podobnie jak budżet 2016 

roku. Pomimo planowania deficytu jednak udało się, to można powiedzieć już  

z wyprzedzeniem, nie zaciągać kredytu a go obniżać, przy realizacji maksymalnie jak 

największej ilości zapisanych zadań w budżecie powiatu. Zarząd prosi i rekomenduje Radzie 

o uchwalenie tego budżetu.  

 

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie:  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski podziękował Zarządowi 

Powiatu, Staroście Gryfińskiemu, Skarbnikowi Powiatu oraz wszystkim osobom 

zaangażowanym, także radnym którzy na komisjach składali uwagi, informacje i inicjatywy, 

przez co widać ten budżet patrząc po stanowiskach komisji, jakie radni mają zdanie na temat 

projektu tego budżetu, że jest konstruowany bardzo dobrze i tak naprawdę oddaje, jak sądzi, 

dobrą sytuację finansową powiatu, z czego należy się cieszyć. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 20 radnych 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXIV/160/2016 w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego 

na 2017 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski złożył gratulacje Staroście 

Gryfińskiemu. 
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IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 

(druk nr 6/XXIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr CCCXXXII.587.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-

2039 (zał. nr 13). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, poinformował, że komisje stałe obradowały  

nad II wersją projektu uchwały, następnie w obecności 20 radnych zarządził głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXIV/161/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 55/16 radnego Mariusza Adamskiego z dnia   

21 listopada 2016 r. 

 

XI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski 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. Pismo Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko z dnia 

24 listopada 2016 r. informujące o możliwości zgłoszenia chęci udziału w posiedzeniach 

Komisji i Podkomisji – zał. nr 14. 
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Pisma, których nie było w wykazie pism przekazanym Radnym w materiałach 

sesyjnych: 

1. Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Radzie Powiatu  

w Gryfinie w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków  

– zał. nr 15. 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że kontrola miała miejsce 8-9 grudnia 

2016 r. Nie było uwag, w wyniku kontroli zostało pozytywnie zaopiniowane prowadzenie 

rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez mieszkańców powiatu. Przewodniczący 

podziękował Zarządowi Powiatu, pracownikom Biura Obsługi Rady i Zarządu oraz 

wszystkim osobom zajmującym się tym tematem. 

 

Komendant Powiatowy Policji Andrzej Stechnij powiedział, że pan Starosta był łaskaw 

udzielić informacji odnośnie jego osoby. W życiu każdego człowieka jest kiedyś taka decyzja, 

w tym przypadku podjął taką, że nie przechodzi do innych zadań, innej służby tylko 

przechodzi na emeryturę z końcem 2016 roku. Podziękował za współpracę, za bez mała 7 lat 

bez 4 miesięcy. Z końcem roku jest już wyznaczony jego zastępca przez Komendanta 

Wojewódzkiego. Zapewnił, że jest to doświadczony oficer z Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Szczecinie pan mł. insp. Kazimierz Piotrowski, któremu jeszcze przez krótki okres będzie 

przekazywał jednostkę, pokazywał relacje i wszystkie instytucje, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę w zakresie współpracy i oczywiście dalszego prawidłowego 

funkcjonowania. Zapewnił, że współpraca będzie kontynuowana przez jego zastępcę - kolegę, 

gdyż znają się osobiście. Pogratulował uchwalonego budżetu na 2017 r. Podziękował bardzo 

serdecznie za przyjęcie wszystkich rocznych rozliczeń, za oceny stanu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego. Wierzy, że nie było aż tak mocno źle. Po prostu na poziomie dobrym  

zachowane było to bezpieczeństwo i prawidłowo realizowane przez nadzorowaną przez niego 

załogę. Przy okazji nadchodzących świąt życzy rodzinnych, spokojnych Świąt i wszystkiego 

dobrego na Nowy Rok, z tą perspektywą, że będzie tylko lepiej. Dodał, że osobiście to jest 

ciałem i duszą z tym powiatem, a te siedem lat to najlepszy okres jego służby. To dla niego 

wspaniała chwila i doświadczenie, które zdobył i zachowa. Podziękował Przewodniczącemu, 

Staroście, radnym i wszystkim pracownikom oraz przedstawicielom instytucji, generalnie 

wszystkim z którymi miał do czynienia przez ten czas.  

 

Radny Marek Brzeziński powiedział, że w dniu 25 stycznia 2017 r. odbędzie się impreza  

o charakterze artystyczno-edukacyjnym, ale ponad wszystko, o charakterze charytatywnym na 
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rzecz Szkoły Specjalnej w Nowym Czarnowie (placówki powiatu gryfińskiego). Stąd nie ma 

żadnych wątpliwości, że poproszony o wsparcie logistyczne pan Starosta udzieli takiego 

wsparcia dla organizatorów. Organizatorem jest Stowarzyszenie „Pokolenie pokoleniom”.  

I już dzisiaj pragnie zaprosić razem z radną Anną Ciszkiewicz, która jest również członkinią 

tego stowarzyszenia, wszystkich obecnych na sali razem z rodzinami przyjaciółmi. Cel jest 

szczytny. 

 

XII. Zakończenie posiedzenia. 

   

O godz. 15.40 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w imieniu 

Prezydium Rady złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i pachnących 

choinką Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowe Roku. Wobec wyczerpania 

porządku obrad zamknął XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


