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   PROTOKÓŁ nr XXVI/17 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 23 lutego 2017 r.  

 

XXVI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 23 lutego 2017  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 14 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, 

p.o. Komendanta Policji w Gryfinie Pana Kazimierza Piotrowskiego, Komendanta 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Pana Andrzeja Prokopskiego, 

kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, przedstawicieli mediów, mieszkańców powiatu oraz 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). 

 

Protokół nr XXV/17 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

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

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Joanna Kostrzewa (15 obecnych). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radnym zostało przedłożone 

sprawozdanie z prac Zarządu. Dodał, że w okresie międzysesyjnym Zarząd obradował 

czterokrotnie. W tym czasie Wicestarosta Gryfiński uczestniczył na spotkaniu z Wojewodą 

Zachodniopomorskim i starostami, na którym został wyartykułowany problem w zakresie 

opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. Problem został zgłoszony Wojewodzie. 

Jednocześnie Wicestarosta zgłosił problem naliczania dotacji w domach pomocy społecznej, 
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w której przebywa młodzież oraz osoby mające większe dolegliwości niż osoby somatycznie 

chore. Wskazywano, że dotacja powinna być zwiększona o pewną wagę, jaki będzie skutek 

tych zgłoszeń zobaczy się później. Zarząd konsekwentnie pracował nad wnioskiem radnych  

i przedmiotem kolejnej sesji będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. 

W momencie, kiedy Rada Powiatu przyjmie to stanowisko, to zwrócą się o wsparcie  

do Konwentu Starostów, Związku Powiatów Polskich i odpowiednich ministerstw. W okresie 

międzysesyjnym miał spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin z terenu Powiatu. 

Zaproponował i złożył propozycję wstąpienia do Honorowego Komitetu powołującego 

Zakład Aktywności Zawodowej. Związane jest to z tym, że wniosek Powiatu  

o dofinansowanie  projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku  

przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej” w ramach RPOWZ 

2014-2020 uzyskał pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 366 565,41 zł. Przyznane 

dofinansowanie urzeczywistnia i faktycznie umożliwia powołanie zakładu w grudniu 2018 r. 

Jest taka, a nie inna data z tego tytułu, że system finansowania zakładów aktywności 

zawodowej mówi o tworzeniu budżetów na kolejny rok, z tym, że zakłady muszą mieć 

historię przynajmniej z poprzedniego roku. Z biegiem prac radni będą poznawać szczegóły, 

co do zakładu. ZAZ jest planowany na 40 osób. Mowa jest o Honorowym Komitecie 

powołującym Zakład Aktywności Zawodowej, ponieważ nie chodzi o samo powołanie 

zakładu i  wybudowanie, ale o jego funkcjonowanie. Na pewno będą działały mechanizmy 

ekonomii społecznej i liczą na to, że burmistrzowie i wójtowie w przyszłości poprzez swoje 

jednostki będą wspierać funkcjonowanie zakładu, ponieważ chcą aby część osób mogła 

również pracować w miejscach swojego zamieszkania, nie koniecznie codziennie 

przyjeżdżając do pracy do Gryfina. Jest to również uwieńczenie jednej z uchwał, którą radni 

podejmowali, był to program dot. osób niepełnosprawnych w Powiecie. Jednym z zadań, 

jakie wskazano było powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej. Następnie skierował 

podziękowania do Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i dodał,  

że można Panią Mariannę Kołodziejską - Nowicką nazwać „mamą” tego zakładu. Starosta ma 

nadzieję szczęśliwie odbierać „poród”, albo szczęśliwe do niego doprowadzić. Kontynuując 

poinformował, że miał możliwość uczestniczenia z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem 

Romanem Michalskim, który jest również Przewodniczącym Związków Zawodowych 

Pracowników Ruchu Ciągłego, w podpisaniu porozumienia dotyczącego inwestycji  

w Elektrowni Dolna Odra. Jego zdaniem obecność wielu polityków jest gwarantem,  
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że poczynione zapisy staną się faktem i szczegóły będą mogli poznawać, jak wynika  

z porozumienia, w czerwcu br. Swojego czasu Rada Powiatu wyrażała stanowisko  

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

SA celem obrony i rozwoju Elektrowni Dolna Oda. Wielu mieszkańców składając swoje 

podpisy pod apelem również to stanowisko wspierało. W okresie międzysesyjnym Zarząd 

również zajmował się zatwierdzeniem przetargu i wybieraniem komisji na zadanie  

dot. przebudowy sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie. Inwestycja otrzymała 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. W związku z awarią pieca w budynkach przy  

ul. Dworcowej w Chojnie, Zarząd musiał podjąć decyzję o zakupie i wyborze wykonawcy, 

który zamontuje nowy piec. Ponadto Zarząd wybrał i zatwierdził komisję przetargową  

do przeprowadzenia przetargu na remonty cząstkowe ulic grysami. Na jednym z ostatnich 

posiedzeń Zarząd zajmował się także przydzielaniem godzin indywidualnych w zespołach 

szkół, ponieważ zdarza się tak, że uczniowie z różnych przyczyn, mając orzecznictwo poradni 

oraz skierowanie od lekarza, o takie godziny występują. Przyznanie dodatkowych godzin 

wiąże się dla oświaty z dodatkowymi kosztami. Starosta poinformował, że na dzisiejszym 

posiedzeniu Zarząd przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Na swoich posiedzeniach Zarząd 

zajmował się również projektami uchwał, które są przedmiotem obrad sesji. Jeden z nich 

dotyczy udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził listę 

zadań do dofinansowania na kwotę 150 000,00 zł, stosownie do środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie na 2017 r., w następujący sposób: 

 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Św. Trójcy 

w Chwarstnicy 

Wymiana drzwi wejściowych 

do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra 

i Pawła w m. Dołgie 

17 000,00 zł 

2. 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Narodzenia NMP 

w Cedyni 

Remont wieży kościoła 

pw. Narodzenia NMP w Cedyni 
35 000,00 zł 

3. Gmina Widuchowa 

Dokumentacja techniczna 

i projektowa dla zadania 

pn. Remont trzech zabytkowych 

kamienic przy ul. Grunwaldzkiej 

w Widuchowej 

19 900,00 zł 
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4. 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. MB Królowej Pokoju 

w Siekierkach 

Odnowienie tynków i okładzin 

architektonicznych oraz wymiana 

drzwi w kościele pw. NSPJ 

w Starej Rudnicy 

16 000,00 zł 

5. 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wspomożenia Wiernych 

w Baniach 

Remont konserwatorski poddasza 

kościoła pw. Św. Wojciecha 

w Kunowie 

11 100,00 zł 

6. Mieczysław Lisik 

Renowacja drzwi i okien 

w XVIII-wiecznym pałacu 

w Krzymowie 

26 000,00 zł 

7. 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Ducha 

w Moryniu 

Renowacja epitafium „Hans von 

Scheonbeck” w kościele 

pw. Świętego Ducha w Moryniu 

25 000,00 zł 

 

Następnie Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że dwa wnioski zostały 

odrzucone z uwagi na to, że zostały złożone przez niewłaściwe podmioty. Jeden wniosek  

nie uzyskał dofinansowania ze względu na punktację, była to szczecińska parafia. Podobnie 

Powiat Gryfiński złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie remontu 

murów obronnych znajdujących się przy SOSW w Chojnie i czekają na rozstrzygniecie.  

W razie pytań udzieli odpowiedzi.  

 

- brak pytań; 

 

III. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2016 r. (druk nr 2/XXVI); 

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski przedstawił 

informację o  stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności 

Komendy Powiatowej Policji za 2016 r. (prezentacja stanowi zał. nr 4 do niniejszego 

protokołu). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

Mariusz Adamski (16 obecnych). 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że zaintrygowała go wykrywalność przestępstw 

narkotykowych na blisko 100% poziomie. W związku z tym, zapytał, kto takie wykroczenia 

zgłasza. Wiadomo, że  handel może kwitnąć niezależnie. 
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p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że jeżeli chodzi o przestępczość narkotykową, to jest to efekt w głównej mierze własnej 

inicjatywy policji, w wyniku podejmowanych czynności związanych m.in. z legitymowaniem, 

kontrolą przewożonego bagażu, kontrolą osobistą, czyli uprawnieniami policji. Czasami 

bywają konkretne zgłoszenia, ale są to pojedyncze zdarzenia.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy jest prowadzona statystyka przestępstw 

popełnionych przez mieszkańców z poza terenu Powiatu Gryfińskiego.  

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że taka statystka nie jest prowadzona. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy prowadzona jest statystyka przestępstw 

popełnionych przez obcokrajowców. 

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że tak, one nie są generowane tutaj, są to pojedyncze przypadki i nie jest to duży problem. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy jest stała komórka, która zajmuje się współpracą  

z policją niemiecką. 

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że generalnie utrzymywany jest kontakt z najbliższymi parterami np. z m. Schwedt.  

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie funkcjonuje komórka  do spraw 

współpracy międzynarodowej i pewne rzeczy są koordynowane przez tę komórkę, jak np. 

pościg transgraniczny - jest to cała procedura, gdzie zarówno polska jak i niemiecka policja 

mogą wjeżdżać na teren swoich krajów.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że rząd deklaruje przywrócenie posterunków policji 

we wszystkich obszarach, w których jest to potrzebne. Zdaniem radnego jest to czas,  

w którym poszczególne gminy powinny się wypowiedzieć, czy potrzebują wzmocnienia 

policji na swoich terenach. Dobrze byłoby to skonfrontować ze stanowiskiem nowego 

komendanta policji. Czy zostanie przygotowane takie opracowanie z poszczególnymi 

gminami z terenu Powiatu Gryfińskiego, a może już jest? 
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p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że jest to trzeci moduł, oprócz Dzielnicowy bliżej nas, Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa. Natomiast same statystyki nie oddają faktycznego poczucia bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej. Duża rola jest również samorządów, ponieważ w miejscach, gdzie 

zostały zlikwidowane posterunki i dzisiaj zachodzi potrzeba odtworzenia substancji 

lokalowej. Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, ponieważ np. budynek posterunku 

mógł zostać sprzedany. Niejednokrotnie dziś samorządów gminnych nie stać na odtworzenie 

posterunków. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to policja jest przygotowana na debatę  

w tej sprawie. Należy zaznaczyć, że jednak część lokalowa leży po stronie samorządów. Jest 

deklaracja od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, jak i jego, że na tym 

wszystkim należy się zastanawiać i rozmawiać, jeżeli będzie taka wola i będą spełnione 

kryteria, to odtworzenie posterunków policji jest możliwe. 

 

Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy przewiduje się w okresie wakacyjnym zwiększenie 

patroli policji na terenie kąpieliska jak i parkingach w Moryniu, z uwagi na dużą liczbę 

uczestników z terenu Powiatu Gryfińskiego oraz z poza jego obszarów. 

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że będzie rozmawiał z przedstawicielami samorządów. Jest określona liczba policjantów  

do służb. Dodał, że będą szukać partnerów, podmiotów poza policyjnych, ale również będzie 

zabiegał o to, aby w samorządach znaleźć wsparcie, aby wesprzeć policję w zakresie służb 

ponadnormatywnych bądź partycypacji w projekcie pn. adaptacja zawodowa policjantów.   

Na terenie Gryfina ma takie zapewnienie od Burmistrza, że Gmina Gryfino będzie 

partycypowała i dodatkowo młodzi adepci, którzy będą się uczyć i nabierać praktyki, 

chociażby swoją postawą i profilaktycznym działaniem dbać o bezpieczeństwo i porządek 

publiczny. Będą starać się analizować miejsca najbardziej zagrożone i wysyłać większą ilość 

patroli. Ma nadzieję, że nie będzie ich mniej niż w poprzednich latach. Na chwilę obecną 

posterunek policji jest w okrojonym składzie i najbliższy miesiąc pozwoli na to, aby 

uzupełnić stan wakatowy.  

 

Radny Marek Brzeziński odnosząc się do slajdu z prezentacji dotyczącego zwalczaniu 

współczesnych zagrożeń – cyberprzestępczości i zwracając się do mediów powiedział,  

że od mediów również zależy jakość życia, wspólnoty mieszkańców. Często artykuły są tak 

tendencyjne w Internecie, że później ludzie w nim popełniają przestępstwa. Mowa  

o naruszeniu dóbr osobistych, groźbach karalnych. Zapytał, czy Komendant mógłby 
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powiedzieć o konkretach, sam był w środku takiej sytuacji, dlatego tak, jak chory, który się 

leczy może coś powiedzieć o służbie zdrowia, tak w tym przypadku ma pewne obserwacje, 

które budzą wątpliwości, czy policja z tymi przestępstwami dobrze sobie radzi. Komendant 

mówił, że tylko komenda wojewódzka szykuje się w strukturze do walki. 

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że jest już komórka w KWP w Szczecinie, która analizuje i pomaga w tego typu 

przestępstwach. Są to ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się wyszukiwaniem  

i uzyskiwaniem informacji o sprawcach tego typu przestępstw m.in. w szczególności jeżeli 

chodzi o oszustwa. Jeżeli jest to zdefiniowana skrzynka, z której wysłano informację  

to w bardzo szybko można zadziałać. Natomiast, jeżeli są to kwestie oszust jest to już bardziej 

skomplikowany temat, dlatego że konta są przez pewien okres czasu, później ich nie ma  

i trudne są do zdefiniowania. Co do sedna sprawy nie potrafi odpowiedzieć, jak to się działo, 

ponieważ nie jest specjalistą w tym temacie. Jest to nowy twór, który pojawił się na rynku, 

czyli cyberprzestępczość, która rozkwita. Policja stara się na tym nadążyć i po to powstały 

wydziały do zwalczania cyberprzestępczości, które będą pomagały takim jednostkom  

w docieraniu do osób, które faktycznie dopuszczają się przestępczości.  

 

Radny Marek Brzeziński zapytał, czy dzielnicowy przyjmuje takie zgłoszenia i nie ma 

wyspecjalizowanej komórki w ściganiu tego typu przestępstw.  

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że nie bardzo rozumie pytania. Do KPP w Gryfinie można zgłosić wszystkie tego typu 

przestępstwa. Policja je przyjmuje i je prowadzi. Dodał, że komórka KWP w Szczecinie 

jedynie, pomaga w sytuacji, kiedy nie są sami pewnych rzeczy zrobić i opierają się na wiedzy 

specjalistycznej. Nie jest tak, że nikt nie może przyjąć zgłoszenia, nikt tego nie prowadzi.  

Są przestępstwa, które można bardzo szybko wykryć i jest to robione, natomiast w niektórych 

przypadkach jest to trudniejsze i wymaga specjalistycznego wsparcia odrębnej komórki. 

 

Radny Marek Brzeziński zapytał, czy należy się spodziewać, że na kolejnej prezentacji 

radni będą mieli informacje w zakresie tego obszaru. 

 

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że sobie to odnotuje i przy kolejnej prezentacji będzie informacja w zakresie przestępczości 

internetowej. Będzie to wchodziło w grupę przestępstw gospodarczych, które były 
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przedstawione na dzisiejszej prezentacji i które niejednokrotnie są trudnymi sprawami  

do prowadzenia, do udowodnienia, a przede wszystkim do postawienia przed sądem.   

  

IV. Sprawozdanie za 2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  

nr 3/XXVI); 

 

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

przedstawiła sprawozdanie za 2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (prezentacja stanowi 

zał. nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

- brak pytań; 

 

V. Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym nie wpłynęły żadne wnioski i interpelacje. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji 

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 4/XXVI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 16 radnych zarządził głosowanie: 

za –16, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXVI/168/2017 w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane 

w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego została podjęta 

jednogłośnie. 
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VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 5/XXVI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 16 radnych zarządził głosowanie: 

za –15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1. 

Uchwała nr XXVI/169/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego została podjęta 

większością głosów. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 6/XXVI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 16 radnych zarządził głosowanie: 

za –16, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXVI/170/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu  na 2017 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017-2039 (druk nr 7/XXVI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 16 radnych zarządził głosowanie: 

za –16, 

przeciw – 0, 
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wstrzymało się –0. 

Uchwała nr XXVI/171/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

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

 

X. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak; 

 

XI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że ma jedno pytanie i w zasadzie problem związany 

ze sprawą pytania miejscowej dziennikarki, która zapytała o Dolnoodrzańską Inicjatywę 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dużą sensacją dla niektórych mieszkańców jest to, że syn 

Pana Starosty otrzymał 100 tys. zł na działalność gospodarczą. Wzbudziło to wiele pytań: 

dlaczego, po co i kto dał. Radny dodał, że w zasadzie nie miałby dzisiaj w tej sprawie 

żadnego pytania tylko wniosek o nagrodę dla syna Pana Starosty, jeżeli tu pracuje  

w godzinach pracy i jeszcze znalazł czas na opracowanie, to jest coś wspaniałego. Jest jeszcze 

druga kwestia, kto dał i na jakich zasadach. Zwracając się do Przewodniczącego Zarządu 

Stowarzyszenia Pana Tomasza Siergieja zapytał, czy pieniądze, które są w ramach 

Stowarzyszenia są pieniędzmi publicznymi. Czy wśród tych pieniędzy są pieniądze Powiatu  

i ewentualnie gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. Na stronie DIROW jest dostępny 

skład, jest tam Pan Wicestarosta, Pani Sekretarz, to w zasadzie jest jak gdyby nasze 

stowarzyszenie, powiatu działające na rzecz rolnictwa. Pieniądze otrzymali weterynarze, 

środki zostały uzyskane na działalność kosmetyczną i na budowę domku. Może budzić  

to wątpliwości, ale jak nie są to pieniądze publiczne to w zasadzie nie powinno być pytań.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o odnoszenie się do merytoryki 

i nie osądzanie przed znaniem faktów. 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich odpowiedział, że DIROW jest Stowarzyszeniem, którego członkami  

są Powiat Gryfiński, gminy z terenu Powiatu oraz osoby fizyczne, osoby prawne, a także inne 

Stowarzyszenia. Każdy może być członkiem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nikomu nie 

daje żadnych pieniędzy, chcieliby bardzo, ale niestety nie dają żadnych pieniędzy, bo ich nie 
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mają. Rolą Stowarzyszenia jest przeprowadzenie naborów na wnioski z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich skierowane do członków tego Stowarzyszenia i wstępna ocena tych 

wniosków. Na tym ich rola się kończy, program przeprowadzany jest w imieniu jednostki 

wiodącej, tj. Urzędu Marszałkowskiego. Popularyzują ideę pozyskiwania funduszy, 

przeprowadzają wstępną ocenę. Rada Stowarzyszenia opiniuje i ocenia wnioski. Wszystko 

jest publikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia, wszystko jest jawne, a każdy 

wniosek oceniony jest według tego samego kryterium. Nie trzeba być członkiem 

Stowarzyszenia, aby złożyć wniosek, wystarczy że jest się mieszkańcem obszaru, na którym 

działa Stowarzyszenie. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

są to tzw. pieniądze unijne, które są publiczne w skali całej Unii Europejskiej. Natomiast nie 

są to środki, które pochodzą z budżetu Powiatu, czy budżetów gmin, czy jakiegokolwiek 

prywatnego portfela.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radny Tomasz Mirakowski powtórzył 

za mediami nieprawdziwą informację. Jego syn nie otrzymał żadnych pieniędzy, natomiast 

jak każdy mieszkaniec Powiatu wziął udział, składając wniosek. Czy otrzyma te pieniądze? 

Podejrzewa, że rozsądzi o tym Urząd Marszałkowski. W związku z tym jest to nieprawdziwa 

informacja, że cokolwiek otrzymał. Rozumie, że z tytułu tego, czy ktoś jest synem osoby 

publicznej nie podlega chyba w danej społeczności wykluczeniu i ma prawo składać tenże 

wniosek. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski powiedział, że radny Marek Brzeziński 

pytając Komendanta Powiatowego Policji miał na myśli, czy jest komórka, która będzie 

zajmowała się przestępstwami polegającymi na rozprowadzaniu nieprawdziwych informacji. 

Podejrzewa, że o to chodziło radnemu.  

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że nie dotyczy to rolnictwa, tak jak radny 

to określił, tylko wszelkich działalności prowadzonych na terenach obszarów wiejskich.  

To nie koniecznie musi być rolnictwo. 

 

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. Pismo Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gryfinie z dnia  

1 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie dot. likwidacji barier  
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w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych wzrokowo wraz z odpowiedzią Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym zakresie – zał. nr 7  

do niniejszego protokołu. 

2. Skarga Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach z dnia 7 lutego  

2017 r. dot. wypowiedzi radnego Rady Powiatu w Gryfinie na XXV sesji – zał. nr 8  

do niniejszego protokołu. 

3. Informacja Związku Powiatów Polskich z dnia 14 lutego 2017 r. dot. posiedzenia, które 

odbędzie się w dniu 6 marca br. w Częstochowie w sprawie przedyskutowania roli 

powiatów w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków  

do zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych – zał. nr 9 

do niniejszego protokołu. 

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o obowiązku złożenia do dnia  

30 kwietnia 2017 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach oświadczenie majątkowe  

wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 

poprzedni i jego korektą. 

 
XII. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 15:20 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz    

  

   

   Przewodniczący Rady  

 

   Roman Michalski  


