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   PROTOKÓŁ nr XXVIII/17 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 28 kwietnia 2017 r.  

 

XXVIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 28 kwietnia 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 16 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, 

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. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Anna Ciszkiewicz (17 obecnych). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na podstawie § 18 ust 5 pkt. 2 Statutu 

Powiatu Gryfińskiego Zarząd Powiatu wnosi o zmianę w porządku obrad polegającą  

na wprowadzeniu: 

• w punkcie IX porządku obrad – „Projektu uchwały 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/XXVIII); 

• w punkcie X porządku obrad – „Projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Widuchowa” (druk nr 8/XXVIII). 

Powyższe projekty uchwał Radni otrzymali na komisjach, ze względu na ich pilność 

realizacji. Następnie dodał, że wniosek został złożony na dzisiejszej sesji ze względu na rangę 

czasową. Informacji, jakie otrzymali czy wydarzeń nie mogli przewidzieć w trybie zgodnym  
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z zapisami statutu Powiatu Gryfińskiego. Starosta odnosząc się do druku nr 7/XXVIIII 

poinformował, że wprowadzenie projektu uchwały związane jest z pracami Zarządu Powiatu, 

który na jednym z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym powołał komisję 

przetargową, nie ogłosił przetargu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie 

wykaszania poboczy. Z zebranych ofert i zatwierdzonych do rozstrzygnięć wynika,  

że aby doszło do podpisania umowy konieczne jest zwiększenie na to zadanie środków  

w wysokości 80 tys. zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z uwagi, że jest to zadanie 

kilkuletnie wymagane jest wprowadzenie zmian do WPF. Zdaniem Starosty każdy chce,  

aby drogi były utrzymywane w jak najlepszym stanie stąd ta presja czasowa. Wprowadzenie 

kolejnego projektu uchwały związane jest z tragicznym zdarzeniem jakie miał miejsce  

w Gminie Widuchowa, tj. pożaru domu jednorodzinnego. Powiat Gryfiński chce przeznaczyć 

pomoc finansową dla rodziny w wysokości 3 000,00 zł. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że Radni na komisjach mieli 

omówione zmiany, temat jest znany, ale oficjalnie Pan Starosta złożył wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 17 radnych zarządził 

głosowanie nad rozszerzonym porządkiem obrad: 

za –17, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

 

Protokół nr XXVII/17 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Radnym zostało przedłożone 

sprawozdanie z prac Zarządu. W okresie międzysesyjnym Zarząd powołał komisję 

przetargową, która w jego imieniu przeprowadziła procedury przetargowe. Zostały 

wyjaśnione pewne wątpliwości, co do złożonej oferty i ostatecznie na posiedzeniu został 

zatwierdzony wybór wykonawcy i została podpisana umowa na zadanie dot. przebudowy 
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ulicy Armii Krajowej w Gryfinie, której wykonawcą będzie STRABAG. Plac budowy 

zostanie przekazany w dniu 5 maja 2017 r. W ramach tej inwestycji będzie również w części 

budowana ścieżka rowerowa prowadząca do granic miasta. Starosta poinformował,  

że na posiedzeniu Zarządu, po przeprowadzeniu przez powołaną komisję konkursową  

wyboru na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zapoznał  

się z protokołem i na kolejnym posiedzeniu Zarządu nastąpi  powierzenie obowiązków 

wieloletniemu dyrektorowi - Pani Adrianie Salamończyk. Zarząd ma nadzieję, że szkoła pod 

kierownictwem Pani Adriany Salamończyk nadal będzie osiągała wyznaczane cele. W tym 

momencie Starosta złożył również gratulacje, choć nie było to przedmiotem Zarządu, 

stypendyście - uczniowi Piotrowi Oleszczynowi, który zajął II. miejsce w Olimpiadzie 

Ogólnopolskiej w zakresie wiedzy elektrycznej oraz nauczycielowi Panu Wacławowi 

Jurkowskiemu i włączającemu się Panu Janowi Gładkowowi. Ponadto Zarząd zatwierdził 

projekt dot. aktywnej integracji w Powiecie Gryfińskim na łączną kwotę 1 034 700,00 zł  

z czego z EFS mają otrzymać 878 000,00 zł. Obecnie są w procedurze uzupełniania wniosku 

w zakresie spraw formalnych. Zarząd Powiatu podczas kolejnej sesji zaproponuje radnym 

wprowadzenie tych kwot do budżetu. W dniu dzisiejszym Zarząd podpisał aneksu nr 14  

do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. w/s realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” na kwotę 169 703,00 zł. Zarząd brał udział w powołaniu 

Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Pana Kazimierza Piotrowskiego, który zdobył 

zaufanie swoich przełożonych. Mają nadzieję, że jego doświadczenie i pod jego 

kierownictwem również w Powiecie Gryfińskim w każdej gminie stan bezpieczeństwa będzie 

na wysokim poziomie, dlatego też Starosta pozytywnie zaopiniował jego kandydaturę.  

 

- brak pytań; 

 

III. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za rok 2016 

(druk nr 2/XXVIII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Arkadiusz Łysik (18 obecnych). 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko przedstawiła ocenę stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za rok 2016 (prezentacja multimedialna 

stanowi zał. nr 4). 
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Radny Jan Gładkow zapytał, czy osoby które uchylały się od szczepienia swoich dzieci 

robiły to z pełną świadomością. Osobiście radny jest zwolennikiem, aby to rodzic decydował 

o szczepieniach dzieci. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że nie potrafi 

stwierdzić, czy jest to do końca pełna świadomość, z uwagi na to, że pod wpływem różnych 

informacji medialnych część osób rezygnuje ze szczepienia dzieci. Powołują się na dbałość  

o zdrowie swoich dzieci, aczkolwiek są przepisy prawne, które mówią o tym, że szczepienia 

są wymagalne. W związku z tym, jeżeli ktoś nie chce szczepić dzieci, to jednostka informuje, 

że należy się udać do lekarza specjalisty, który jeżeli orzeknie, że są przeciwskazania  

do wykonywania szczepień i wystawi odroczenie, to dziecko nie będzie miało 

wykonywanych szczepień ze względów zdrowotnych.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że nie zgadza się z przymusowymi szczepieniami  

w Polsce. Na zachodzie nie wszystkie kraje mają przymus szczepień. Nie kierowanie dzieci 

na szczepienia często wynika z niewiedzy rodziców, może za mało jest problemów 

bezpośrednio kierowanych do społeczeństwa. Nie tak dawno w Gazecie Gryfińskiej była 

zamieszczona informacja o zanieczyszczeniu pyłami na terenie Powiatu Gryfińskiego,  

czy Gminy Gryfino, że była to jedno z największych zanieczyszczeń w skali kraju,  

czy województwa. Następnie radny poprosił o skomentowanie tej sprawy i czy rzeczywiście 

jest takie zagrożenie i skąd ono ewentualnie wynika.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że każdy 

indywidualnie ma zdanie na temat szczepień ochronnych. Stacja sanitarno-epidemiologiczna 

wykonuje zakres działań, który wymaga od nich prawo. Jeżeli w tym zakresie zmieni  

się prawo, to oni również nie będą nikogo do niczego przymuszać. Na dzień dzisiejszy prawo 

obliguje ich do tego, aby przekonać rodziców do szczepienia swoich dzieci. Odnosząc  

się do kolejnej sprawy dot. zanieczyszczenia, zapylenia powietrza poinformowała,  

że Inspekcja Ochrony Środowiska powinna się w tym zakresie wypowiedzieć. Poinformowała 

jedynie, że nie miała żadnych dodatkowych zgłoszeń mówiących o tym, żeby w związku  

ze zjawiskiem smogowym była zgłoszona większa liczba zachorowań, które mogłyby 

wzbudzić niepokój.   
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Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że wszyscy pamiętają sytuację w Gryfinie, kiedy  

po wodę pitną trzeba było jechać do Szczecina i w związku z tym zapytał, jak często 

kontrolowane są ujęcia wody pitnej na terenie Powiatu. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że ujęcia  

w zależności od ich produkcji wody są kontrolowane zgodnie z rozporządzeniem 

ministerialnym, w którym podany jest wyznaczony czasookres uzależniony od dobowej 

produkcji wody. Na chwilę obecną nie jest wstanie podać szczegółowych informacji w tym 

zakresie, ale jeżeli jest taka potrzeba to udzieli odpowiedzi na piśmie. Dodała, że na zmianę  

z nimi zarządca w ramach kontroli wewnętrznej również bada wodę. Są to informacje 

wymienne.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy kontrolowana jest żywność w supermarketach, 

która codziennie w dużych ilościach jest dowożona do Gryfina. Czy jednostka ma wpływ  

na to co się dzieje w poszczególnych sklepach i w jakich warunkach jest to sprzedawane.  

Jak często i w ogóle czy są kontrolowane supermarkety? 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że są 

kontrolowane supermarkety i hipermarkety. Jeżeli chodzi o produkty żywności,  

to w miejscach gdzie jest ona produkowana, w zależności od tego czy jest to typowo 

produkcja zwierzęca czy mieszana to odpowiednio – nadzoruje to  inspekcja sanitarna bądź  

inspekcja weterynaryjna. Kontrole odbywają się zgodnie z szacowaniem ryzyka jak również  

z czynnościami zaplanowanymi w harmonogramie kontrolnym jednostki. Jeżeli  

są interwencje to oczywiście kontrole są częstsze. Kontrole obejmują obiekty znajdujące się 

na terenie Powiatu Gryfińskiego. Dodała, że żywność pobierana jest zgodnie z urzędową 

kontrolą żywności, wskazany asortyment w poszczególnych miesiącach jest pobierany przez 

stację zgodnie z rozporządzeniami. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w przygotowanym materiale są wspaniałe 

informacje, w które nie wierzy, a dot. tego, że na terenie Powiatu Gryfińskiego  

nie ma chorób przenoszonych drogą płciową. Następnie radny zapytał, czy planowane jest 

uruchomienie programów w zakresie zwiększenia wykrywalności chorób. W Polsce  

są odnotwane przypadki kiły, rzeżączki i nie przypuszcza, aby w naszej populacji – wśród 80 

tys. mieszkańców ich nie było. Może występują w innych powiatach? 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że wszystkie 

choroby, które są przez jednostkę ewidencjonowane odbywa się w ramach nadzoru 

epidemiologicznego, które są zgłaszane przez placówki służby zdrowia z terenu Powiatu 

Gryfińskiego. Pisemnie przypominają podmiotom służby zdrowia, które nadzorują o tym, 

jakie są ich obowiązki i jakie choroby należy zgłaszać. Jeżeli chodzi o choroby, które 

podlegają szczególnemu monitorowaniu, nawet jeżeli są to osoby z terenu Powiatu, które 

zostały zdiagnozowane na innym terenie, z uwagi na to, że są mieszkańcami Powiatu  

i należałoby to monitorować - są o tym informowani. Jeżeli nie ma tych zgłoszeń, nie ma 

zachorowań, nie mają możliwości stwierdzić, czy były takie zachorowania, czy też nie. 

Jednostka, to co może to wykonuje, aby poprawić zgłaszalność zachorowań. Odnosząc się do 

programów profilaktycznych poinformowała, że działają w ramach programów 

ogólnokrajowych bądź na poziomie wojewódzkim. Jeżeli będzie taka potrzeba we współpracy 

z  Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie będą się wówczas starać 

pomyśleć nad programem, który zwiększyłby możliwości, o których była mowa. Jeżeli chodzi 

o lepszą wykrywalność, to metodyki badań, ich częstotliwość nie należą do ich kompetencji.   

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, jak wygląda bezpieczeństwo i zagrożenie sanitarne  

w strefie przygranicznej w odniesieniu do uchodźców. Rozpoczyna się sezon turystyczny  

a nasi mieszkańcy podróżują w zasadzie po całej Europie, świecie. Czy są jakieś dane w tym 

zakresie. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że jeżeli 

chodzi o migrację osób, która była cały czas, teraz odbywa się w sposób bardziej otwarty. 

Osoby, które udają się poza granicę kraju, jak najbardziej zachęcają do tego, aby udały się do 

punktów szczepień. Dodała, że kraje które przyjęły uchodźców mają procedury, które mają 

zapobiec rozpowszechnianiu się chorób zakaźnych. Na dzień dzisiejszy nie ma zwiększonej 

liczby zachorowań lub pojawienia się zachorowań, które dotychczas na terenie Powiatu  

nie występowały, aczkolwiek nie jest to wykluczone.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że na ostatniej Komisji Ochrony Cywilnej, 

Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Starosta przekazał radosną informację, 

że do dnia 10 maja br. ma się pojawić informacja, co do rozstrzygnięcia w zakresie 

rozbudowy budynku szpitala.  Dodał, że niepokoi go sytuacja, że w szpitalu nie ma bloku 

operacyjnego, nie wie, czy to jest jedyny szpital w Polsce. Pani Wioletta Rożko wykazała  
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w materiale informację o sporej liczbie zakażeń, których jest zdecydowanie więcej  

na oddziale chirurgicznym niż wewnętrznym. Następnie Radny zapytał, jak często 

kontrolowany jest szpital w zakresie bezpieczeństwa na oddziale chirurgicznym na sali 

operacyjnej. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że kontrole  

w obiektach z terenu Powiatu odbywają się zgodnie z harmonogramem. Na pewno w szpitalu 

są dwa razy do roku na zbiorczych kontrolach. Poza tymi głównymi czynnościami 

kontrolnymi, które mówią o przestrzeganiu podstawowych zasad utrzymania prawidłowo 

placówki. Poszczególne piony wchodzą na teren szpitala w momencie potrzeby bądź 

w momencie, kiedy są tematyczne rzeczy lub zgłoszenia. Dodała, że szpital jest pod stałym 

nadzorem i jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości to wówczas po wskazaniu są usuwane.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie ma pytań do Pani Inspektor, 

natomiast musi się odnieść do dwóch spraw. W szpitalu powiatowym jest blok operacyjny, 

nie jest on taki jakbyśmy sobie wymarzyli. Nie chciałby, aby zgromadzone osoby zrozumiały, 

że w szpitalu nie są przeprowadzane operacje. Chirurdzy korzystają z jednych  

z najnowocześniejszych narzędzi, jakim jest np. nóż harmoniczny, który powoduje, że od razu 

laserowo są zgrzewane tkanki. Odnosząc się do poruszanego zapylenia pyłem Pm10 

powiedział, że co roku jak również w tym roku również zgodnie z planem Rady Powiatu, 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie przedkładał 

sprawozdanie. Jeżeli Radni sięgną pamięcią do roku poprzedniego to faktem jest, że zdarzają 

się w krótkim okresie czasu przekroczenia pyłu Pm10 na obszarze Powiatu. W ostatnim roku 

pojawiły się w Gminie Widuchowa i w Gryfinie w okresie zimowym. Powodem jest skład 

palenisk spalanych i wydobywający się z kominów indywidualnych domów jednorodzinnych.   

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęła: 

- interpelacja nr 61/17 radnego Mariusza Adamskiego dot. wykazu dróg powiatowych  

i zastosowania znaku F-3a 

„Proszę o udzielenia informacji w postaci wykazu dróg powiatowych, których przebieg 

prowadzi do granicy administracyjnej powiatu gryfińskiego z powiatami graniczącymi oraz 
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określenie czy w miejscu granicy administracyjnej powiatu przy przedmiotowych drogach 

umieszczono znak F-3a (informujący o wjeździe na teren administracji powiatu gryfińskiego). 

W przypadku braku zastosowania znaku F-3a proszę o odniesienie się do przyczyn braku 

oznakowania; 

 

- interpelacja nr 62/17 radnego Arkadiusza Łysika dot. obniżenia lustra wody na Jeziorze 

Orzechów 

„W związku z licznymi zapytaniami rolników zwracam się z prośbą o informacje dotyczące 

prowadzonego postępowania dotyczącego „obniżenia lustra wody” w jeziorze 

„Orzechowskim”, gmina Cedynia. Wysoki poziom lustra wody uniemożliwia miejscowym 

rolnikom prowadzenia upraw polowych a w konsekwencji do pozyskania funduszy unijnych. 

Prawdopodobnie prace prowadzone były już w roku 2014. Dodatkowo wskazuję, że w celu 

poprawienia sytuacji konieczne wydaje się obniżenie poziomu wody o około 70 cm”. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2016 (druk nr 3/XXVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXVIII/183/2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  

w Powiecie Gryfińskim za rok 2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

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

Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 4/XXVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 
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wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXVIII/184/2017 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 

roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego została podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę 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 5/XXVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXVIII/185/2017 zmieniająca uchwałę 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. 

 

 

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

na 2017 rok (druk nr 6/XXVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXVIII/186/2017 zmiany budżetu powiatu na 2017 rok została podjęta 

jednogłośnie. 
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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/XXVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 18 radnych zarządził głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXVIII/187/2017 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. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Widuchowa (druk nr 8/XXVIII); 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Monika Niedźwiecka (19 obecnych). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że z projektem uchwały 

komisje stałe zapoznały się na posiedzeniach, jednak nie był przedmiotem głosowania, 

dlatego też nie ma wypracowanych stanowisk w tym zakresie. Następnie poprosił Pana 

Starostę o zabranie głosy. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt uchwały dot. udzielenia 

pomocy finansowej poszkodowanej w pożarze rodziny na terenie Gminy Widuchowa.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXVIII/188/2017 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 

Widuchowa została podjęta jednogłośnie. 
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XI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że radni otrzymali odpowiedzi  

na interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym, tj.: 

- odpowiedź Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami na interpelację nr 61/17 radnego 

Mariusza Adamskiego – zał. nr 6. 

- odpowiedź Starosty Gryfińskiego na interpelację nr 62/17 radnego Arkadiusza Łysika –  

zał. nr 7. 

 

XII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że radni w materiałach 

sesyjnych otrzymali wykaz pism, który jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu: 

1. Artykuł prasowy z Kuriera Szczecińskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. pn. „Lekarskie 

transfery” – zał. nr 8. 

 

Pisma, których nie było w wykazie pism przekazanym Radnym w materiałach sesyjnych: 

 

2. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

znak:K.0010.150.HB.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. informujące o zbadaniu uchwał 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Gryfino oraz Gminie Widuchowa – zał. nr 9. 

3. Uchwała Nr CVII.195.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Gryfińskiego – zał. nr 10. 

4. Informacja Z-cy Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury dotycząca obchodów 

Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa 2017, które odbędą się w dniu 8 maja 2017 r.  

na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie – zał. nr 11. 

5. Uchwała Nr CXXII.227.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawdzaniu  

z wykonania budżetu za 2016 r. Powiatu Gryfińskiego wraz z informacją o stanie mienia 

zał. nr 12. 

6. Komunikat do przedstawicieli samorządów lokalnych dotyczący Marszu Wolności, który 

odbędzie się w dniu 6 maja 2017 r. w Warszawie – zał. nr 13. 
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7. Artykuł prasowy z Kuriera Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. pn. „Szpitale 

podkupują lekarzy” – zał. nr 14. 

8. Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, znak: C-IV-2203/17/W z dnia 11 kwietnia 2017 r. dot. odwołania  

z pełnionej funkcji członka zarządu powiatu wraz z pismem Przewodniczącego Rady 

przekazującym sprawę według właściwości do Starosty Gryfińskiego – zał. nr 15. 

(uzupełniony wykaz pism Radni Rady Powiatu w Gryfinie otrzymali w wersji papierowej 

przed sesją). 

 

Ponadto Przewodniczący Rady Roman Michalski 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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski odnosząc się do sprawy dot. pyłu Pm10 

powiedział, że w roku poprzednim było miejscowo 35 dni przekroczeń dozwolonych.   

W Powiecie Gryfińskim nie było takiego przekroczenia, więc można stwierdzić, iż stan jest  

w miarę akceptowalny. Przekroczenia tego pyłu zdarzają się i występują w najzimniejsze dni. 

Ważną informacją, która również powinna zostać przekazana na każdym gremium również 

powiatowym jest fakt, że do ubiegłego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

finansował wymianę źródeł ciepła na źródła ekologiczne w ramach programu Kawka.  

Był to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który w ubiegłym roku został 

wygaszony przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, które do dnia dzisiejszego nie widzi 

powodu, aby je ponownie wznowić, uruchomić takie finansowanie. Zdaniem Radnego taka 

informacja powinna dotrzeć do mieszkańców powiatu, że finasowanie zostało obcięte i nie ma 

żadnego alternatywnego programu na finansowanie wymiany źródeł ciepła.  

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że Rada Powiatu otrzymała 

zaproszenie poprzez dyrektora Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” 

oraz przez dyrektora, kadrę Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

na imprezę turystyczno-integracyjną „Leśna Polana”, która się odbędzie w dniu 18 maja  

od godz. 10:00 w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. 
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XIII. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 14:50 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz     

 

   Przewodniczący Rady 

   Roman Michalski  


