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PROTOKÓŁ nr XXVII/17 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 30 marca 2017 r. 

 

XXVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 30 marca 2017 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 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 w Gryfinie Roman Michalski powitał Starostę 

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie, przedstawicieli inspektoratów i służb powiatowych, w szczególności Komendanta 

Państwowego Powiatowej Straży Pożarnej Andrzeja Prokopskiego, Zastępcę Komendanta 

Powiatowego Policji nadkom. Mariusza Łętowskiego, Komendantów Ochotniczych Straży 

Pożarnej z terenu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli lokalnych mediów oraz mieszkańców powiatu 

gryfińskiego i stypendystów Rady Powiatu. 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 XXVI/17 z dnia 23.02.2017 r. został przyjęty jednogłośnie (17 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

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

 

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 
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internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu 

brał udział w oddaniu do użytkowania piętra budynku w Chojnie wyremontowanego  

i oddanego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej filii w Chojnie. Oddanie 

poprzedziła konferencja o wczesnoszkolnym wspomaganiu dzieci. Oprócz oddania piętra, 

które stwarza nowe możliwości dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i poprawia 

wszystkim warunki to również w budynku została wykonana winda. Ten etap inwestycji 

wyniósł około 1 400 000 zł z dofinansowaniem windy przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tej chwili prowadzony jest etap remontu parteru, 

który jest przygotowywany na opiekę specjalistyczną Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

Sp. z o.o. Będąc przy tematyce szkoły i korzystając z obecności młodzieży na sesji, 

poinformował, że Zarząd na swoim posiedzeniu przyjął koncepcję dwóch projektów 

edukacyjnych. Jeden z nich zaprezentowany przez nauczyciela ZSP nr 2 w Gryfinie pana 

Marcina Parę, dotyczący podnoszenia kwalifikacji, zdobywania kolejnych umiejętności dla 

uczniów techników i szkoły zawodowej. Zarząd zatwierdzał również projekt przedstawiany 

przez nauczyciela ZSP w Chojnie pana Janusza Salamończyka, dotyczący wymiany 

młodzieży oraz walki z wszelkiego rodzaju przemocą i ekstremizmami. Jest to projekt 

międzynarodowy, w którym udział biorą również uczniowie z Węgier i Turcji. W tym okresie 

Zarząd ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie. Konkurs został ogłoszony ze względu na upływ pięcioletniej kadencji obecnej 

pani dyrektor Adrianie Salamończyk. Czas szybko mija. W tej chwili w związku z nową 

ustawą oświatową zmieniły się przepisy i nie ma możliwości powierzania stanowiska. Jedynie 

możliwość okresowego powierzania istnieje dla tych szkół, które podlegają przekształcaniu - 

szkół podstawowych i gimnazjów. Zatem został ogłoszony konkurs i oferty można składać  

do 31 marca 2017 r., natomiast do połowy kwietnia zostanie powołana komisji konkursowa  

i zapewne nastąpi rozstrzygnięcie. Okres międzysesyjny Zarząd przepracował w związku  

z wprowadzoną reformą oświaty, zapoznawał się z opracowaną koncepcją funkcjonowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfińskiego.  

Po dokonaniu analizy, wyciągając wnioski na przyszłość, Zarząd postanowił rozwiązać 

umowę z gminą Gryfino na prowadzenie liceum w parku, odwołując darowiznę. Oczywiście 

w tej sprawie Zarząd skierował do Burmistrza Gryfina pismo z pewnymi propozycjami. Jeżeli 

chodzi o sprawy dotyczące służby zdrowia to został powołany zespół, który nadzoruje 

postępujące prace związane z budową szpitala, zgodnie z harmonogramem. Do 10 kwietnia 

br. powinno nastąpić rozstrzygnięcie i wybór wykonawcy. W terminie wynikającym  

z ogłoszenia, oferty złożyły cztery firmy na budowę szpitala w tej części, która ma być 
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połączona z obecnie funkcjonującą starszą częścią szpitala. Rozpiętość ofert jest od 10 do 18 

milionów złotych. Zapewne w kwietniu zostanie podpisana umowa przez spółkę Szpital 

Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. na wykonanie długo oczekiwanego szpitala. Reforma służby 

zdrowia, która weszła, a która mówi o innym sposobie finansowania szpitali stawia szpital  

w uprzywilejowanej sytuacji. W związku z czym łatwiej będzie podejmować wiele decyzji. 

Oczywiście przed powiatem i współudziałowcem w spółce - Domem Lekarskim S.A. będzie 

podjęcie decyzji o sposobie finansowania inwestycji. W związku z tym ma nadzieję,  

że zgodnie z harmonogramem, przede wszystkim mieszkańcy Gryfina i wszyscy zmuszeni  

do korzystania ze szpitala, będą widzieli że inwestycja nie jest jedynie w zapowiedziach tylko 

faktycznie rozpoczęła się. Na początku zapewne będą powstawać roboty ziemne, następnie 

mury będą się piąć do góry. Zapewne wszystkich będzie to cieszyć. Również ustalany jest 

termin podpisania umowy, powiat otrzymał pozytywną informację, na dofinansowanie 

budowy Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej,  

po byłych warsztatach szkolnych. Dofinansowanie wynosi do kwoty 4 363 622,51 zł. Umowa 

zostanie podpisana zapewne przed świętami. Mówi o tym między innymi dlatego, że na 

dzisiejszej sesji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny będzie przedstawiała 

działalność jednostki, gdzie wymienione będą potrzeby i wnioski, w których od lat zapisane 

było utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Należy powiedzieć, że w tej kadencji 

wielu radnych zgłaszało taki postulat i działało na rzecz utworzenia zakładu. Z pewnością 

będzie to przedsięwzięcie, które przyniesie wiele dobrego dla Gryfina i całego powiatu. Jeżeli 

chodzi o ważną część działalności powiatu, sprawa niezmiennej ilości kilometrów dróg 

powiatowych, których jest 650 kilometrów. W okresie międzysesyjnym Zarząd powołał 

komisję przetargową, wpłynęły oferty, a na kolejnym posiedzeniu Zarząd będzie rozstrzygał, 

która firma złożyła najkorzystniejszą ofertę. Rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa  

na wykonanie której wydaje się iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag Sp. z o.o.  

za kwotę około 3 600 000 zł. Inwestycja dotyczy realizacji programu poprawy 

bezpieczeństwa na drogach powiatowych – ulica Armii Krajowej. Jest to kontynuacja 

zadania, które było rozpoczęte w zeszłym roku i wykonywane jest w etapach.  

W międzyczasie Zarząd podpisał porozumienie z gminą Gryfino na zadanie planowane  

na kolejne lata, tj. ulicę 1 Maja. Ze względu na to, iż jest to ciąg prowadzący  

do międzynarodowej drogi kolejowej, zadanie mogło uzyskać dofinansowanie  

z Regionalnego Programu Operacyjnego. Prawdopodobnie inwestycja zostanie rozpoczęta  

w następnym roku, a podpisanie porozumienia było konieczne, gdyż łączona jest z inwestycją 

na ulicy Sprzymierzonych. Ta ulica z kolei została przekazana gminie Gryfino, ze względu  
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na to, że jest zawarta w dużym projekcie programu dotyczącego przebudowy okolicy dworca 

kolejowego. To były najważniejsze poruszane sprawy w tym czasie. A wykorzystując 

obecność komendantów powiatowych straży pożarnej powiedział, że dzisiaj będzie 

przedstawiane sprawozdanie z działalności, a na komisjach radni obradowali nad udzieleniem 

pomocy finansowej pogorzelcom, czemu wyraz dadzą poprzez głosowanie. W tym okresie  

na terenie gminy Widuchowa i Gryfino zdarzyły się właśnie pożary. Nawiązując  

do sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2016 

rok, w zeszłym roku wzrosły pożary akurat w budownictwie mieszkaniowym, przede 

wszystkim jednorodzinnym i widać że tendencja zaczyna być trwała. Stąd między innymi  

na posiedzeniu jednej z komisji padł wniosek, aby przemyśleć rozpoczęcie programu 

profilaktycznego, uświadamiania konieczności wykonywania przeglądów instalacji 

elektrycznej, odgromowej i pieców centralnego ogrzewania. Zarząd wspólnie ze strażą  

i Powiatową Inspekcją Nadzoru Budowlanego pochyli się nad tym tematem. Jeżeli są jakieś 

pytania to Zarząd na nie odpowie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał o sprawę dotyczącą 

wypowiedzenie gminie Gryfino zadania na prowadzenie szkoły przy ulicy Niepodległości  

w Gryfinie. Czy taka decyzja, wyrażona w formie uchwały i przekazana gminie Gryfino,  

w jakiś sposób nie spowoduje sytuacji, że w Gryfinie w perspektywie czasowej przestanie 

funkcjonować to liceum? Druga wątpliwość dotyczy tego, czy przejęcie ponowne szkoły 

przez powiat jako organ prowadzący nie będzie kolidowało i nie będzie blokadą dla 

planowanego przez gminę Gryfino przeniesienia szkoły muzycznej w Gryfinie? Czy również 

w jakiś sposób ta decyzja nie zablokuje planowanej przez gminę Gryfino budowę hali przy 

tejże szkole? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pragnie przypomnieć, że powiat 

przekazał zadanie gminie w 2008 roku. Podstawą do przekazania zadania i tutaj odsyła  

do uchwał zarówno gminy jak i powiatu, było stworzenie nowego modelu funkcjonowania 

szkoły, zwiększenia oferty oświatowej poprzez prowadzenie gimnazjum wspólnie z liceum 

ogólnokształcącym. Nikt nie zakładał, że akurat w tym czasie zostanie wprowadzona reforma 

oświaty, która można powiedzieć, że w tym momencie pod względem merytorycznym  

po prostu zburzy ten model szkoły. Aczkolwiek jak ktoś spojrzy w porozumienie to zobaczy,  

że strony przewidywały różne możliwe warianty, lecz zawsze uwzględniające pewien spokój 

w oświacie. Stąd okres wypowiedzenia w porozumieniu, wynoszący 36 miesięcy  tj. trzy lata. 
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Jest to wystarczający okres, żeby sprawy dotyczące szkoły muzycznej czy budowy hali w tym 

okresie rozwiązać. Zresztą Zarząd w piśmie, które skierował do Burmistrza Gryfina, złożył 

propozycję wypracowania nowych warunków i porozumienia na realizację tych celów, które 

ma gmina. Zarząd opierał się na analizach i koncepcji, które wynikają z doświadczenia  

i prognoz. Takim policzalnym czynnikiem jest demografia i trendy w oświacie gryfińskiej, 

powodujące oprócz merytoryki i już nieistniejącego modelu gimnazjum plus liceum, 

konieczność odtworzenia jak najbardziej optymalnego funkcjonowania oświaty, tej za chwilę 

ponadpodstawowej. A do jakiego modelu zmierza powiat? Pomimo tego,  

że do ponadgimnazjalnych szkół przyjdzie więcej roczników to demografia jest jaka jest. 

Liczba uczniów spada a trend jest taki, że od wielu lat jednak ze szkół gryfińskich ponad 30% 

uczniów wybiera inne ośrodki do nauki i tego się nie odwróci. Oczywiście z wniosków  

i propozycji, które zostały przedstawione, Zarząd jak najbardziej stawia na funkcjonowanie 

liceum w parku na ulicy Niepodległości. Natomiast perspektywa czasu pokazuje,  

żeby w Gryfinie dążyć do tej optymalizacji to musi to być tylko i wyłącznie jedno liceum. 

Dzisiaj nie ma potrzeby żeby licea konkurowały pomiędzy sobą. To, co z tych trendów widać 

to na przykład klasy w liceum na ulicy Łużyckiej są mniej liczne w porównaniu  

do podobnych typów szkół, co ma swoje wymierne skutki. Do tej optymalizacji powiat dąży 

po to, żeby poprawiać i stwarzać coraz lepsze warunki. Może wszyscy zapominamy,  

ale w wyniku różnych działań dotyczących dobrej organizacji w oświacie udało się powiatowi 

przez te lata w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na ulicy Łużyckiej zainwestować 

ponad cztery miliony złotych, co można łatwo sprawdzić. Zatem dobra organizacja powoduje, 

że znajdują się środki na to, żeby również poprawiać bazę zarówno dla uczniów, jak i dla 

nauczycieli. Została wyremontowana sala gimnastyczna, dwa piętra internatu, posadzki, 

zrobiono dwa gabinety, wybudowane zostało boisko sportowe. Zadania na łączną kwotę 

ponad czterech milionów złotych. Konkludując liceum w parku powinno jak najbardziej 

istnieć i Zarząd chce, aby stanowiło bazę i rozwijało się. Natomiast co do spraw, o które pytał 

pan Przewodniczący Rady jeżeli chodzi o sprawy szkoły muzycznej i budowę hali, to zostało 

zawarte w umowie z 2008 roku, że miasto wybuduje salę, ale też zawarte są rozwiązania  

co byłoby gdyby strony się rozstawały. Sala przede wszystkim miała być budowana  

dla potrzeb miasta, przy czym wiadomo że zawsze taki obiekt łatwiej jest utrzymywać 

wykorzystując w dużej części na realizację programów edukacyjnych czyli na potrzeby 

szkoły. Myśli, że Zarząd wspólnie z gminą Gryfino rozwiążą te problemy i cele, które gmina 

stawiała sobie. Aczkolwiek jest tak, jak pan Przewodniczący Rady powiedział, że na razie 

sala pomimo upływu lat jest cały czas na etapie projektu, nie ma jeszcze pozwolenia  
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na budowę czyli tak, jak chociażby w przypadku szpitala powiatowego, o którym już mówił. 

Jest to inwestycja rzędu ponad 10 milionów i trzeba będzie szukać sposobu finansowania. 

Myśli, że takie inwestycje razem lepiej się dźwiga.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał, czy Zarząd jest  

w stałym kontakcie z gminą Gryfino, niekonieczne poprzez media. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że są w stałym kontakcie. Nawet 

dzisiaj w trakcie Zarządu rozmawiał z panem Burmistrzem M. Sawarynem. 

 

Posiedzenie opuścił Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski (17-1=16). 

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (16+1=17). 

 

III. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku 

szkolnego 2016/2017. 

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

powiedziała, że inwestycja w młodych ludzi i ich naukę jest najbardziej opłacalną lokatą. 

Dlatego też Rada Powiatu w Gryfinie, w ramach realizowanego już od 10 lat „Programu 

wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński” przyznaje 

stypendia najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem Rada Powiatu 

uhonorowała stypendiami pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, 

którzy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Obecni 

na dzisiejszej sesji stypendyści wyróżniają się nie tylko wiedzą, ale i zaangażowaniem  

w życie swoich środowisk. Mają czas na naukę, pracę społeczną i rozwijanie własnych 

zainteresowań, za co należą się im serdeczne podziękowania i gratulacje. A teraz czas  

na prezentacje naszych stypendystów:  

 

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

ekonomicznym. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc 

w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.  

W pierwszym półroczu zakwalifikowała się do okręgowych zawodów Olimpiady 

Filozoficznej i etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Uczestniczyła w IV 
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Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim oraz Ogólnopolskim 

Konkursie „Geo-Planeta”. Kornelia jest aktywnym członkiem Klubu Europejskiego 

Douzelage. Bierze udział w realizowanym w szkole międzynarodowym projekcie „Kobiety  

w społeczeństwie". Współorganizowała szkolną akcję „Tydzień dla Oszczędzania" prowadząc 

liczne konkursy, spotkania z pracownikami banków oraz wycieczkę dydaktyczną  

do Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie. Interesuje się językami obcymi, podróżami, 

lingwistką i pisarstwem. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing  

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen 5,11 

 

Aleksandra Pieloszczyk, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku 

matematyczno-ekonomicznym. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną i sumienną,  

w pierwszym półroczu uzyskała stuprocentową frekwencję na zajęciach. Jej ulubionymi 

przedmiotami  są przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka i fizyka. Ola zakwalifikowała 

się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Była liderem grupy, która 

przeprowadziła dla całej społeczności szkolnej akcję „Tydzień dla Oszczędzania". Interesuje 

się literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Pasjonuje się tworzeniem plakatów 

informacyjnych oraz promujących akcje w szkole i poza nią. Uczestniczyła także  

w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” wykonując plakaty promocyjne, które 

były prezentowane w szkole w ramach akcji „Październik miesiącem bibliotek szkolnych”. 

Zdobyła III miejsce w szkolnym konkursie „Exlibris wizytówką książki i biblioteki”.  

W przyszłości Ola chciałaby rozwijać swoje umiejętności właśnie w tym kierunku, dlatego 

rozważa studia związane z marketingiem i reklamą. Średnia ocen 5,11 

 

Ida Rumbuć,  uczennica klasy II Technikum Zawodowego, w zawodzie technik hotelarstwa. 

Jest osobą ambitną i pracowitą, w pierwszym półroczu może pochwalić się stuprocentową 

frekwencją. Reprezentowała szkołę w IX Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, zajmując IV 

miejsce w etapie okręgowym. Uczestniczyła  w   konkursach  szkolnych: „Poznaj swoje 

prawa w pracy” oraz „Parki Narodowe w Polsce”. Intensywnie rozwija swoje umiejętności 

językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Aktywnie 

uczestniczy w pracach szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. W ramach projektu 

„Kobiety w społeczeństwie” brała udział w spotkaniu partnerów na Węgrzech. We wrześniu 

2016 r. uczestniczyła  w wyjeździe studyjnym do Brukseli, który był nagrodą za zajęcie I 

miejsca w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie. Ida zakwalifikowała się także do 

uczestnictwa w stażu zagranicznym w Anglii w ramach projektu „Od praktyki do pracy 2”, 
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gdzie będzie pogłębiać i zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się 

zagadnieniami dotyczącymi architektury i w przyszłości chciałaby studiować na tym 

kierunku. W wolnych chwilach lubi czytać książki i zgłębiać swoją wiedzę z zakresu 

hotelarstwa. Średnia ocen 5,06. 

 

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

ekonomicznym. Ambitny i pracowity, z dużym zaangażowaniem włącza się w projekty  

i akcje realizowane w szkole. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Bierze udział 

w realizacji międzynarodowego projektu „Kobiety w społeczeństwie” realizowanego   

w ramach programu Erasmus+. Był współtwórcą akcji charytatywnej „Paczka Szczęścia”, 

której celem była zbiórka artykułów spożywczych, higienicznych oraz szkolnych  

i przekazanie ich dzieciom z  Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.  Interesuje się szachami  

i geografią fizyczną. W pierwszym półroczu reprezentował szkołę w finale Wojewódzkiej 

Licealiady Szachów Drużynowych. Swoje zainteresowania rozwija uczestnicząc  

w kołach: teatralnym, biblijnym i geograficznym. Pasją Wiktora jest także karate, w wolnym 

czasie trenuje w UKS Karate Kyokushin Moryń. W przyszłości chciałby studiować ekonomię 

na Uniwersytecie Szczecińskim. Średnia ocen 5,00. 

 

Jacek Ceglarek, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym. W pierwszym półroczu brał udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

„Geo-Planeta” osiągając najwyższy wynik w szkole. Był współtwórcą akcji charytatywnej 

„Paczka Szczęścia”, uczestniczył spotkaniu z podopiecznymi Domu Dziecka w Trzcińsku-

Zdroju. Jest także członkiem szkolnego koła teatralnego. Ulubione przedmioty Jacka to: 

matematyka, geografia, historia i język angielski. Wśród zainteresowań znajduje się również 

sport, szczególnie gry drużynowe: piłka nożna i piłka ręczna. Każdą wolną chwilę spędza  

na boisku lub na siłowni. Od dziecka marzy by zostać komentatorem lub dziennikarzem 

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

dziennikarskie w Warszawie. Średnia ocen 5,00     

 

Prezydium Rady wręczyło stypendystom listy gratulacyjne. 

 

IV. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie za 2016 r. (druk nr 2/XXVII);   
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mł. bryg. Andrzej 

Prokopski przedstawił prezentację multimedialną - sprawozdanie z działalności  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz Ochotniczych Straży 

Pożarnych za 2016 r., stanowiącą załącznik nr 4.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski podziękował Komendantowi 

Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie i zebranym na sali Komendantom 

Ochotniczych Straży Pożarnych za służbę i zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców 

powiatu. 

 

V. Wnioski i interpelacje radnych.  

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

międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje: 

- interpelacja nr 59/17 radnego Arkadiusza Łysika z dnia 23 marca 2017 r. dot. przeglądu 

dróg powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo  

 „Zwracam się z prośbą o dokonanie przeglądu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy Stare Czarnowo a następnie uzupełnienie ubytków oraz usunięcie nieczystości  

w poboczach.” 

(wszyscy radni otrzymali) 

- interpelacja nr 60/17 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 27 marca 2017 r.  

dot. nawierzchni na ul. Rogozińskiego, ul. Skłodowskiej Curie w Chojnie.  

„Proszę o uzupełnienie ubytków nawierzchni na ulicy Rogozińskiego w Chojnie. Jednocześnie 

zwracam się z prośbą o podjęcie działań na ulicy Marii Skłodowskiej Curie, pomimo próby 

wyrównania nawierzchni na w/w ulicy kilka miesięcy temu poprzez nawiezienie materiału,  

był to zabieg, który sprawdził się przez krótki czas, na obecną chwilę droga wygląda fatalnie. 

Czy jest możliwość utwardzenia lub wyrównania jej za pomocą tłucznia lub solidniejszego 

materiału?" 

(wszyscy radni otrzymali) 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 

2016  (druk nr 3/XXVII); 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka przedstawiła prezentację multimedialną - sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016, która stanowi załącznik nr 5. Dyrektor 

podziękowała zebranym na sali dyrektorom i kierownikom jednostek za dobrą współpracę  

i zaangażowanie w pracę na rzecz swoich podopiecznych. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-

Nowicka otrzymała kwiaty i podziękowania za współpracę od przedstawicieli stowarzyszeń. 

 

Posiedzenie opuścił radny Paweł Sławiński (17-1=16). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski umożliwił dyskusję, poprosił 

o stanowiska komisji (zał. nr 6), następnie w obecności 16 radnych zarządził głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/172/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016, została podjęta jednogłośnie. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach 

pomocy społecznej (druk nr 4/XXVII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/173/2017 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia 

całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, została podjęta 

jednogłośnie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przyjęte stanowisko Rady Powiatu 

zostanie przesłane do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, a także wystąpi do wszystkich powiatów (poprzez Związek Powiatów Polskich), 

aby podjęły podobne stanowiska i przesłały je do ministerstw, także zgodnie z sugestią  

do posłów ziemi zachodniopomorskiej i Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 5/XXVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/174/2017 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r., została podjęta 

jednogłośnie. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. (druk  

nr 6/XXVII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/175/2017 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania  

ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  

w 2017 r., została podjęta jednogłośnie. 
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X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu 

Domowi  Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 7/XXVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6) i umożliwił dyskusję.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z wątpliwością która 

padła na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej co do sformułowania zapisu dotyczącego majątku. 

W projekcie uchwały w załączniku paragraf 11 ust. 1 cyt. „Majątek Domu jest mieniem 

Powiatu Gryfińskiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych  

z działalnością statutową.” Wątpliwość dotyczyła, czy powinno być dodane słowo  

z działalnością statutową „Domu”. W tym krótkim czasie udało się tę sprawę wyjaśnić i tutaj 

akurat te sformułowanie zawarte w projekcie uchwały nie budzi wątpliwości prawnych jedyne 

wątpliwości jakie może budzić to jedynie pod względem językowym. Z uwagi na to,  

że sformułowanie bez zwrotu „Domu” po prostu również wynika z ustawy o finansach 

publicznych, ponieważ Dom Pomocy Społecznej jest budżetową jednostką organizacyjną 

powiatu, w związku z tym nie posiada osobowości prawnej, czyli też nie posiada własnego 

majątku, dlatego może on być wykorzystywany tylko na działalność statutową Domu Pomocy 

Społecznej. Zarząd nie zgłasza tutaj uzupełnień ani autopoprawki. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 16 radnych 

zarządził głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/176/2017 w sprawie nadania statutu Domowi  Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie, została podjęta jednogłośnie. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 

gryfińskiego (druk nr 8/XXVII); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/177/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego, została podjęta jednogłośnie. 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinka 

drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk  

nr 9/XXVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/178/2017 w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi 

powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Widuchowa (druk nr 10/XXVII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/179/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa, 

została podjęta jednogłośnie. 
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XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Gryfino (druk nr 11/XXVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/180/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2017 rok (druk nr 12/XXVII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/181/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

XVI. 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 13/XXVII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  
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wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXVII/182/2017 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. 

 

XVII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 59/17 radnego Arkadiusza Łysika oraz na 

interpelację nr 60/17 radnego Pawła Sławińskiego.  

 
XVIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przypomniał o obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 2017 r., następnie przedstawił pisma 

zgodnie z wykazem pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie, które 

znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.  

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 

 

1. Pismo Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szczecinie 

z dnia 10 lutego 2017 r. zachęcające do złożenia akcesu uczestnictwa w Ruchu Obrony 

Polskiej Samorządności (indywidualne dla chętnych) – zał. nr 7. 

2. Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK 

S.A. z dnia 16 lutego 2017 r. na zapytanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie dot. liczby zatrudnionych absolwentów szkoły – zał. nr 8. 

3. Uchwała nr LXV.123.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok  

– zał. nr 9.  

4. Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dnia 20 marca 2017 r. dot. proponowanych zmian  

w działalności urzędów pracy – zał. nr 10. 

5. Koncepcja funkcjonowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

samorząd Powiatu Gryfińskiego – zał. nr 11. 
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XIX. Zakończenie posiedzenia. 
   

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

wyczerpania porządku obrad zamknął XXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 


