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   PROTOKÓŁ nr XXIX/17 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 25 maja 2017 r.  

 
XXIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 25 maja 2017  r. o godz. 14.10  

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 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). 

 
Uczczono minutą ciszy śmierć ks. prałata Bronisława Kozłowskiego oraz ofiary zamachu 

terrorystycznego w Manchesterze. 

 
I. Sprawy regulaminowe: 

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

nowo wybranego Dyrektora Oddziału PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra Pana 

Roberta Grudnia, Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Pana 

Grzegorza Bogdanowicza, służby mundurowe, 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 XXVIII/17 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Radnym zostało przedłożone 

sprawozdanie z prac Zarządu, udzielał również wyjaśnień na posiedzeniach komisji stałych. 

W razie dodatkowych pytań udzieli odpowiedzi. 
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Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy został wyłoniony wykonawca na inwestycję  

dot. rozbudowy szpitala powiatowego. Ponadto czy będzie przeprowadzany konkurs  

na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz  

czy p.o. dyrektora osoba posiada kwalifikacje, aby w pełni zostać dyrektorem jednostki. 

Następnie Radny powiedział, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 4 maja br. zobowiązał 

Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” do dostarczenia dodatkowych danych i zapytał  

czy jest to rutynowe działanie, czy są przyczyny tego wystąpienia.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do trzeciego pytania odpowiedział,  

że jeżeli chodzi o zwrócenie się o dodatkowe materiały jest to rutynowe działanie. Zarząd 

Powiatu spotkał się oficjalnie z przedstawicielami Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” – 

prezesem zarządu, główną księgową, na którym poddawali analizie sprawozdanie finansowe 

za 2016 r., w tym zysków i strat oraz bilansu, ponieważ przygotowują się do udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Spółki. Zarząd Powiatu w toku analizy sprawozdania miał pytania, 

ponieważ kwoty w dokumencie są zagregowane, pytano o szczegóły powstawania kosztów. 

Obecnie odpowiedzi pisemnie na bieżąco spływają, które ułatwią podjęcie decyzji  

o udzielenie absolutorium, poza tym badany jest stan bieżący Spółki. Starosta odnosząc się  

do drugiego pytania poinformował, że stanowisko zostało powierzone Pani Bożenie 

Stawiarskiej, która była zastępcą dyrekotra w PCPR. Na ten czas Zarząd nie przewiduje 

konkursu, natomiast jeżeli chodzi o kwalifikacje to w tej chwili Pani Bożenia nie posiada 

wymaganych studiów podyplomowych z zarządzania, także nie mogłaby zapewne pełnić tej 

funkcji w wyniku konkursu.  Starosta przechodząc do pierwszego pytania odpowiedział,  

że tak jak mówił na komisjach, powołana przez Spółkę Szpital Powiatowy komisja 

zakończyła negocjacje. W wyniku negocjacji niespodziewanie oferta została podniesiona  

do kwoty 11 mln zł, a szacowana wartość inwestycji wynosiła ok. 8 mln zł. Spółka 

samodzielnie bez decyzji współudziałowców nie jest w stanie podpisać umowy. Zarząd 

Powiatu odbył spotkanie ze współudziałowcem – Domem Lekarskim S.A., przekazał swoje 

stanowisko i oficjalnie poprosił Dom Lekarski o złożenie w ciągu dwóch tygodni deklaracji,  

co do inwestycji i jej zakresu.   

 

III. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2016 r. 

(druk nr 2/XXIX). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli radni: Monika Niedźwiecka oraz  

Marek Brzeziński (20 obecnych). 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2016 r. (prezentacja 

multimedialna stanowi zał. nr 4). 

 

Radny Tomasz Mirakowski złożył następujące zapytania: 

- jak wygląda współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami oraz z zakładami pracy? 

Bezrobocie w przedziale wiekowym 25-44 jest bardzo duże. Zdaniem radnego ludzie młodzi 

nie byli przeszkoleni w szkołach do kierunków potrzebnych na rynku pracy, 

- jak wygląda współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze stroną niemiecką?, 

- czy jest współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z innymi powiatami czy województwami?, 

- czy są programy, które aktywnie pomagają rolnikom i terenom wiejskim?, 

- jak wygląda zatrudnienie osób niepełnosprawnych na terenie powiatu?, 

- ile środków finansowych jest potrzebnych, aby zdecydowanie zmniejszyć liczbę osób 

bezrobotnych, 

- czy Powiatowy Urząd Pracy zapewnia osobom bezrobotnym pomoc psychologa? 

Następnie radny poprosił o przedstawienie w ujęciu procentowym bezrobocie  

w poszczególnych gminach z terenu Powiatu Gryfińskiego. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  

że jeżeli chodzi o kwotę i ilość bezrobotnych to jest stosunkowo niska. Na koniec grudnia 

było zarejestrowanych 3440 osób bezrobotnych, w tej chwili sukcesywnie spada w dalszym 

ciągu. Na dzień dzisiejszy w urzędzie jest zarejestrowanych 3080 osób. Od momentu 

uruchomienia środków Funduszu Pracy i Europejskiego Fundusz Społecznego następuje 

ponowny spadek osób bezrobotnych. Ze szkołami współpraca przebiega  bardzo dobrze. 

Doradcy zawodowi organizują spotkania z młodzieżą i omawiają  sytuację na rynku pracy, 

omawiane są również metody i techniki poszukiwania pracy oraz przedstawiają zawody 

przyszłości w kontekście wyboru zawodu. Uczestnicy spotkań pozyskują również informację 

o instrumentach rynku pracy, z których mogą skorzystać po zarejestrowaniu się w urzędzie 

pracy. Wspólnie ze szkołą zostały zorganizowane  spotkania z nowo powstającymi zakładami 

pracy: Zelando, Amazon. Celem spotkania było pozyskanie informacji na temat powstających 

stanowisk pracy – logistyk. W związku z tym szkoła ZSP Nr 2 w Gryfinie otworzyła nabór  
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na kierunek – logistyk. PUP organizuje bardzo często spotkania, konferencje z zakładami 

pracy, aby uzyskać jak najwięcej informacji o sytuacji kadrowej. Osoby bezrobotne nie 

zawsze wyrażają chęć podjęcia pracy, wówczas zostają wyrejestrowane na trzy miesiące  

a następnie po tym okresie ponownie mogą się zarejestrować w urzędzie pracy. Osoby 

rejestrujące wręcz oświadczają, że rejestrują się ze względu na składkę zdrowotną. Jeżeli  

składka zdrowotna nie byłaby wypłacana przez urząd pracy, to osoby rejestrowały by się 

tylko te które faktycznie szukają  pracy. Dodała, że osoby bezrobotne są podzielone na trzy 

grupy czyli profile. Jest to „Profil  pierwszy” to osoby, które są najbliżej rynku pracy i  chcą 

podjąć pracę. „Profil drugi” są to osoby, które chcą iść do pracy tylko mają  problem  

w znalezieniu oferty. Wówczas urząd może zaproponować jedną z form wsparcia np. staż, 

prace interwencyjne lub inną formę aktywizacji. Natomiast „Profil trzeci” są to osoby, które 

rejestrują się jako osoby bezrobotne, są gotowe i zdolne do podjęcia pracy, ale w momencie 

profilowania podają różne powody przez które nie są w stanie na dany moment podjąć pracy. 

Takich osób nie można wyrejestrować i pozostają w naszych rejestrach.  Obecnie w trzeciej 

grupie jest 1780 osób, jest to duża grupa. Doradcy pracują z nimi, aktywizując przedstawiają 

różne propozycje. Osoby, które mają dzieci w wieku przedszkolnym, między innymi mówią, 

że nie mogą podjąć  pracy  zmianowej, ze względu na   problem z przedszkolem, w których 

dzieci mogą przebywać do godz. 16 a dwie zmiany trwają dłużej. Prowadzone były również  

rozmowy z firmą Zalando na ten temat. Firma ma rozważyć możliwość przedszkola 

przyzakładowego, które będzie pracowało w innych godzinach. Zmiany dotyczące 

profilowania osób bezrobotnych mają zostać zmienione w momencie zmiany ustawy  

w 2018 r. Najprawdopodobniej przy zmianie ustawy nie będzie profilowania i wtedy to, 

osoby które zarejestrują się będą to osoby, które faktycznie chcą podjąć pracę.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Powiatowy Urząd Pracy zapewnia osobom 

bezrobotnym pomoc psychologa. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  

że mogą być osoby skierowane na badania lekarskie. Dodała, że dwie osoby były wysłane  

do lekarza w ubiegłym roku bo ciężki był z nimi kontakt. Jeżeli chodzi o psychologa to 

można by było ewentualnie uwzględnić takie spotkania np. pisząc  projekt konkursowy jeżeli 

taki będzie ogłoszony, gdyż ustawa o promocji tego działania nie przewiduje. 
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Radny Jan Gładkow powiedział, że chciałby zwrócić Radnemu uwagę, że im więcej 

pieniędzy przeznacza się na bezrobotnych tym więcej jest bezrobotnych. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy Dyrektor obserwując oferty, które składają pracodawcy, 

widzi znaczącą poprawę, jeżeli chodzi o warunki jakie oferują przyszłym pracowników. 

Radnemu chodzi w szczególności o proponowane wynagrodzenia.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  

że jest widoczne w 2017 r. Osoba nie podejmie pracy, gdzie pracodawca oferuje niskie 

wynagrodzenie. W urzędzie pracy był ogłoszony konkurs dla osób do 30 r.ż., zgłaszały się 

zakłady pracy, gdzie jednym z elementów była sprawa wynagrodzeń. Najwyższa kwota 

wynagrodzenia wynosiła 2950 zł a najniższe wynagrodzenie to 2000 zł. Wynagrodzenie jest 

dużo, dużo wyższe, a niżeli było.  

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy Dyrektor ma wiedzę, jak na terenie powiatu wygląda 

kwestia zatrudnienia poza legalnymi formami, czyli zatrudnienia na czarno. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  

że nie są prowadzone takie statystki. Nie jesteśmy uprawnieni do czynności kontrolnych, 

jeżeli chodzi o legalne zatrudnienie. Wcześniej zadanie te były przy wojewódzkich urzędach 

pracy. Obecnie zostały przeniesione do inspekcji pracy.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że do czynienie jest również z sytuacją, kiedy osoby się nie 

rejestrują, nie zgłaszają a podejmują prace na czarno. 

 

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała,  

że tak. Było, jest i będzie. 

 
IV. Wnioski i interpelacje radnych.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęła: 

- interpelacja nr 63/17 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 17 maja 2017 r.  dot. zalewania 

prywatnych posesji w ciągu ulicy powiatowej w Chojnie 
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„W minionym tygodniu spotkałem się z mieszkańcami ulicy Jodłowej w Chojnie, ostatnie 

ulewne deszcze spowodowały, że spływająca z górnych części terenu woda zalewała 

prywatne posesje i domy. Stan samej nawierzchni ulicy jest zły. Proszę o utwardzenie  

i ewentualne wyrównanie nawierzchni oraz przekazanie sprawy do Wydziału Zarządzania 

Drogami w celu rozwiązania problemu z zalewaniem posesji”. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zapytał, czy w tym punkcie 

któryś z radnych chciałby złożyć interpelację. Przypomniał, że interpelacja powinna zostać  

na piśmie. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że interpelacja jest zapytaniem do Pana Starosty. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że interpelacja jest zapytaniem  

na piśmie dotyczącym wspólnoty większej ilości mieszkańców, a wniosek to zapytanie  

do Pana Starosty. Zatem jeżeli jest to wniosek to można, bo są w tym punkcie, a jak 

interpelacja to na piśmie. 

 

Radny Tomasz Mirakowski poprosił o odpowiedź Pana Starosty na problem, dostał 

bulwersujący telefon z Chojny, gdzie pytano o Pana i Panią Różę Kozieł dyrektor Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Dnia 27 marca 2017 r. została podana informacja 

publiczna, że doszło do naruszenia nietykalności dziecka i z tego, co wiadomo Pani została 

zawieszona.  Radny nie  wie co dalej, również mieszkańcy, co dalej się z tą Panią się dzieje? 

Jest to o tyle jeszcze kontrowersyjne, że ponoć Pani Róża Kozieł uczestniczyła w kampanii 

wyborczej Pana Starosty i niektórzy uważają, że dlatego ją chroni. Radny nie wie, czy  

to miało miejsce, czy ona była tym pełnomocnikiem czy też nie? Ale przede wszystkim,  

co się dalej z nią dzieje, bo tam jest tylko informacja o tym, że policja się tym zajmuje. Dwa 

miesiące powinny być już chyba wystarczające, żeby tę sprawę wyjaśnić. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że odpowie w punkcie odpowiedzi  

na wnioski i interpelacje. 

 

Radny Henryk Kaczmar powiedział, że obserwując wystąpienie Radnego chciał zapytać, 

kiedy poprzeczka będzie już jakby unormowana, jeżeli chodzi o zapytania do sprawy, która  

w jakiś sposób od dwóch miesięcy się toczy i dzisiaj po dwóch miesiącach Radny o tym 

wspomina. Następnie zapytał, kiedy ta poprzeczka już jakby się skończy w tej sprawie. 
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Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Pan radny chce mi ograniczyć głos. Radny ma 

prawo pytać i uzyskać odpowiedź – to Pan doskonale wie. 

 

Radny Henryk Kaczmar odpowiedział, że wie. Oczywiście przyjmuję to jak najbardziej  

z godnością tylko mówi, że są pewne granice i jakieś zasady. Jedna sprawa  

dot. DIROW i nie jest związana z poprzednią sprawą, o którą radny pytał. Dzisiaj znowu 

Radny pytał, gdzie tę sytuację już od dwóch miesięcy się wałkuje i media i prasa. Pytanie 

jakby było nienormalne, a czepiające się.  

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że na chwilę odda głos Radnemu 

Rafałowi Musze, natomiast chciałbym przypomnieć i upomnieć radnych, że są w punkcie IV. 

Wnioski i interpelacje radnych, a punkt Sprawy różne, informacje, wolne wnioski  

są  w punkcie XI. Udzielając głosu nie wie o, co Radni będą pytać, nie chciałby przerywać. 

Następnie poprosił Rafała Muchę o ostatnią wypowiedź w tym punkcie. 

 

Radny Rafał Mucha z całym szacunkiem powiedział, że jest to skandaliczna wypowiedź 

Radnego Henryka Kaczmara i to co w tej chwili zrobił. Poprosił Pana Przewodniczącego  

o przedstawienie katalogu dopuszczalnych pytań, które można zadawać na sesji i tematyki, 

którą też można poruszać.  

Przewodniczący Rady Roman Michalski zamknął punkt czwarty. 

 

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

z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku (druk nr 3/XXIX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za –20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 



 8 

Uchwała nr XXIX/189/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku została podjęta jednogłośnie. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania członka Zarządu 

Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/XXIX);  

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że głosowanie w sprawie tego 

projektu uchwały będzie tajne. Komisje podczas swoich posiedzeń zapoznały  

się z dokumentacją, natomiast nie ma stanowisk komisji. Przewodniczący Rady otworzył 

dyskusję. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że uzasadnienie do projektu uchwały nie jest 

podpisane. Na końcu uzasadnienia jest stanowisko przeciwstawne do stanowiska CBA. Jak to 

się stało? Wypowiedź jest prawnicza, interpretująca pewne wydarzenia… 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że nastąpiło pewne nieporozumienie, 

z uwagi na to, że ten temat był poruszany na Komisji Rewizyjnej i po tej Komisji Zarząd 

Powiatu, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zmienił jego ostatni akapit, 

który na dzień dzisiejszy brzmi następująco: „Procedura odwołania członka zarządu powinna 

zakończyć się głosowaniem nad uchwałą w sprawie odwołania członka zarządu. Głosowanie 

jest tajne, zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym”. Ostatni akapit został 

zmieniony i ostatniego zdania, o którym mówił Radny nie ma. Zostało to zmienione  

po komisjach między innymi po Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że głosowanie może być na „tak” i na „nie”. Jeżeli 

Rada na podstawie dostarczonego materiału podejmie decyzję, że nie odwołuje członka 

Zarządu Radny zapytał jakie są dalsze konsekwencje, bo wówczas Pan Starosta ponownie 

może wystąpić o to, aby Pan Tomasz Siergiej był członkiem Zarządu, może nie musi  

i do Rady. Wojewoda może zakwestionować uchwałę Rady, czyli jest swoboda wypowiedzi, 

natomiast materiał, który dostarczono Radnym sprowadza się w sumie do tego,  

czy kwestionują kompetencje CBA, bo tak to rozumie. Nie do końca może tę sprawę 

przebadano. Dla Radnego, po przeczytaniu tego materiału, sprawa sprowadza się do telefonu, 

skuteczności mocy prawnej rozmowy telefonicznej. Mimo, że dopuszcza się, że taka 
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informacja mogła wyjść od Pana Tomasza Siergieja, to Radny ma osobiście wątpliwości. 

Dlatego, że nie wiadomo kto po drugiej stronie odebrał, w jakim stanie był człowiek, który 

odebrał telefon. Mógł być na imprezie, mógł być zdenerwowany, mógł być zmęczony. Mimo, 

że prawo to dopuszcza, to powątpiewa w skuteczność mocy prawnej takiej rozmowy 

telefonicznej.   

Przewodniczący Rady Roman Michalski zapytał, jak brzmi pytanie bo została postawiona 

teza. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że głosowanie tajne mija się z celem, jest 

niepotrzebne. Rada powinna przyjąć do wiadomości zbadanie sprawy przez CBA,  

ma nadzieję, że rzetelne - Zarząd proponowałby ewentualnie  ponowne powołanie Pana 

Tomasza Siergieja. Natomiast głosowanie tajne mija się z celem, nie będzie głosować  

w sposób tajny. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że przepisy są jakie są, można  

się z nimi nie zgadzać. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym tego typu głosowania 

nad odwołaniem członka zarządu są głosowaniami tajnymi.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że tak samo jak nad wyborem. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że CBA sporządziło raport  

i oni informują i wnoszą o odwołanie, a ustawodawca przewidział rolę Rady taką, że gdyby 

takiej roli nie byłoby to nie wnosiliby do Rady, tylko po prostu Pan Tomasz Siergiej straciłby 

miejsce w zarządzie z mocy prawa. Procedura jest taka, że oni wnoszą, a Rada podejmuje 

decyzje. Radni otrzymali komplet dokumentów, na komisjach była na ten temat dyskusja 

łącznie z opiniami prawnymi i to w gestii Rady jest co ona zdecyduje. Dodał, że nie chciałby 

spekulować, co się stanie później. Jest przyjęty porządek obrad według którego będą 

procedurować.  

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski zaproponował powołanie trzyosobowej Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Pana Tomasza 

Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu Gryfińskiego. Jeżeli nie zobaczy innej 

propozycji to uzna, że Rada Powiatu zgadza się z jego propozycją, tj. trzyosobowego składu. 

Nie widzi, aby ktoś wnosił o rozszerzenie ilości składu osobowego i w związku z powyższym 
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zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Arkadiusza Augustyniaka, Pana 

Zdzisława Malika oraz Pana Pawła Sławińskiego (wszystkie osoby wyraziły zgodę na pracę  

w Komisji Skrutacyjnej). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego  

w sprawie odwołania Pana Tomasza Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu 

Gryfińskiego w składzie Arkadiusz Augustyniak, Zdzisław Malik, Paweł Sławiński: 

za –19, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Radny Tomasz Mirakowski nie brał udziału w głosowaniu. 

 

W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia głosowania tajnego  

w sprawie odwołania Pana Tomasza Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu 

Gryfińskiego w składzie Arkadiusz Augustyniak, Zdzisław Malik, Paweł Sławiński została 

powołana jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił Komisję Skrutacyjną  

o ukonstytuowanie się, przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.  

Ogłosił 10 minutową przerwę, która trwała od godz. 14:55 do godz. 15:05. 

  

Po przerwie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przedstawienie zasad głosowania, a następnie o rozdanie kart do głosowania.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Augustyniak poinformował, iż głosami 

członków komisji został wybrany na Przewodniczącego tejże Komisji Skrutacyjnej  

i w związku z tym przedstawił sposób głosowania: 

„Głosuje się przez postawienie znaku X w jednej z rubryk. Wstawienie znaku „X” w rubryce 

przy słowie „ZA” oznacza głos oddany za odwołaniem, wstawienie znaku „X” w rubryce 

przy słowie „PRZECIW” oznacza głos oddany przeciw odwołaniu, wstawienie znaku „X”  

w rubryce przy słowie „WSTRZYMUJĄCY” oznacza głos wstrzymujący się od głosu”.  
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dodał, że do przeprowadzenia głosowania 

przygotowano 19 kart, ponieważ z obecnych na sali 20 radnych, 19 radnych jest 

uprawnionych do głosowania. Radny Tomasz Siergiej nie bierze udziału w głosowaniu, 

ponieważ dotyczy to jego osoby. 

 

Członek Komisji Skrutacyjnej Paweł Sławiński wyczytał po kolei z listy obecności radnych 

obecnych na sesji, którzy po wręczeniu im kart do głosowania oddali swój głos, następnie 

wrzucając kartę do urny do głosowania. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski ogłosił przerwę od godz. 15:20 do godz. 

15:25, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 

 

Po przerwie: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej Arkadiusza Augustyniaka o odczytanie protokołu w sprawie odwołania Pana 

Tomasza Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu Gryfińskiego. 

  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Augustyniak odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie odwołania Pana Tomasza 

Siergieja z funkcji Członka Zarządu Powiatu Gryfińskiego (zał. nr 6). 

W wyniku głosowania tajnego w sprawie odwołania Pana Tomasza Siergieja z funkcji 

Członka Zarządu Powiatu Gryfińskiego: 

 za odwołaniem 4 radnych, 

 przeciwko odwołaniu 13 radnych, 

 wstrzymujących się od głosu 1 radny, 

 jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu, Radny Tomasz Mirakowski 

odmówił przyjęcia karty do głosowania i nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski stwierdził, że w wyniku tajnego 

głosowania uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Pana Tomasza Siergieja 

z funkcji Członka Zarządu Powiatu Gryfińskiego nie została podjęta. 
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VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych (druk nr 5/XXIX); 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Radny Marek Brzeziński (19 obecnych). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 5) i otworzył dyskusję. 

 

Radny Rafał Mucha w imieniu Klubu Radnych „Razem” zwrócił się z prośbą  

o zorganizowanie, przed okresem wakacyjnym, spotkania dot. procesu inwestycyjnego  

w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Następnie poprosił Zarząd Powiatu o udostępnienie 

radnym dokumentów finansowych dot. działalności szpitala w celu przygotowania się do ww. 

spotkania.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie: 

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1. 

Uchwała nr XXIX/190/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych została podjęta większością głosów. 

 

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

na przekazanie na mienie Gminy Gryfino w drodze darowizny części 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XXIX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

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

za –18, 



 13 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1. 

Uchwała nr XXIX/191/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych została podjęta większością głosów. 

 

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

na 2017 rok (druk nr 7/XXIX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

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

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1. 

Uchwała nr XXIX/192/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok została podjęta 

większością głosów. 

 

X. 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 8/XXIX); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

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

za –18, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 1. 

Uchwała nr XXIX/193/2017 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 większością głosów. 
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XI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że chciałbym bardzo precyzyjnie 

odpowiedzieć na to pytanie i poprosił, żeby Radny Tomasz Mirakowski raczył uzupełnić,  

na czym polega ochrona Pani Róży Kozieł, ponieważ Radny stawiając tezę powiedział,  

że Starosta chroni Panią Różę Kozieł. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o uzupełnienie, czy też 

wyjaśnienie. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że chodzi o to, że Zarząd Powiatu i Pan Starosta 

decyduje o obsadzie personalnej podległych placówek. W momencie, kiedy doszło  

prawdopodobnie, bo kwestia jest wyjaśniana, do przekroczenia pewnych norm w tym ośrodku 

to powinno być to rozstrzygnięte w przekonaniu Radnego już dawno. Sprawa była 

nagłośniona w miejscowej prasie i jest badana to, co powiedział Pan Kaczmar, przez dwa 

miesiące. Czy jest nieprawdą Pani brak, te całe zdarzenie, ewentualnie Pani wraca  

na stanowisko, ale jeżeli jest prawdą, a wszystko tak wygląda z zapisów prasowych, powinna 

ustąpić. Radny nie wie, jak to wygląda, nad taką sprawą przeciętny człowiek nie myśli, 

natomiast są pewne informacje na pewno dla Zarządu ze strony policji, jak to jest 

zaawansowane i czy to się już rozstrzygnęło. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski ponowił prośbę o to, żeby Radny doprecyzował,  

i powtórzył, co Radny powiedział. Pan Tomasz Mirakowski stwierdził, że ponieważ Pani 

Róża Kozieł była przewodniczącą komitetu wyborczego Starosty, to Pan Starosta czy Pan 

Wojciech Konarski chroni Panią Różę Kozieł. Starosta dodał, że chce odpowiedzieć 

precyzyjnie na zadane pytanie, bo Radny nie ograniczył swojej wypowiedzi tylko do zadania 

pytania, co się dzieje z Panią Różą Kozieł. Starosta chciał precyzyjnie na to pytanie 

odpowiedzieć, ale docieka żeby Radny udzielił wyjaśnień na czym polega roztaczana przez 

niego ochrona nad Panią Różą Kozieł, ponieważ Radny publicznie to stwierdził. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że nie stwierdził tylko zapytał, czy ma to miejsce. 

Pani Róża Kozieł, jak wynika z dostępnej na stronach internetowych informacji, była 

pełnomocnikiem wyborczym także i  Pana Starosty. W związku z tym część społeczeństwa  

w Chojnie pyta, czy nie ma tu żadnych wniosków. Radny nie jest z Chojny i szczegółów w tej 
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sprawie nie znam natomiast to pytanie w tej chwili jest zasadne o tyle, że stanowiska 

podlegające powiatowi obsadza Zarząd z udziałem Pana Starosty. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Radny Mariusz Adamski (18 obecnych). 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski poprosił o zadawanie precyzyjnych pytań  

i niesugerowanie jakichkolwiek historii, które nie są jakby poparte faktami. Następnie 

poprosił o skupienie się na  merytoryce, a nie na zasadzie domniemania. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Pani Róża Kozieł Dyrektor Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych została odsunięta od pełnienia obowiązków 

postanowieniem prokuratora. W związku z tym nie przebywa w placówce, nie ma kontaktu  

z tą placówką. Takie są fakty. Jest odsunięta postanowieniem prokuratora, co się w tej 

sprawie dzieje poprosił zapytać prokuratora, jeżeli zechce Panu tutaj udzielić odpowiedzi. 

Zarząd, w momencie kiedy takie postanowienie wydał prokurator, oczywiście był 

odpowiedzialny w tym momencie za kierowanie placówką i to jest w protokołach z Zarządu. 

Radni bodajże mieli te protokoły na poprzedniej sesji i jasno jest tam napisane, że pełniącym 

obowiązki Dyrektorem Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do czasu 

powołania, czy na czas wyjaśnienia sprawy jest Pani Lidia Tomin, pracownik Centrum 

Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. I tyle na ten 

temat mógł przekazać. Z dokumentów również wie, że Pani Róża Kozieł przebywa  

na zwolnieniu lekarskim, ale nie ma to nic wspólnego w tym momencie akurat można 

powiedzieć z Domem Dziecka z uwagi na to, że prokurator swoim postanowieniem odsunął  

ją od pełnienia obowiązków. W związku z tym nie wie na czym ma polegać tutaj roztaczana 

przeze niego ochrona nad Panią Różą Kozieł. Nie zabiega o nic u prokuratora, nie chodzi tam. 

W związku z tym poprosił, żeby przy stawianiu pytań nie roztaczać od razu tez czy łączyć 

politycznie różnych spraw. Jeżeli ktoś docieka, czy Zarząd Powiatu wykonał obowiązki  

i czy placówka faktycznie pracuje, czy ma opiekę to dodał, że Zarząd wszystko spełnił  

i akurat ta palcówka jest w tej chwili zarządzana przez osobę, którą wskazał, która  

ma oczywiście wszystkie również wymagane do tego dokumenty. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że ta sytuacja może się przedłużać i zapytał, czy  Zarząd 

ma jakiś plan, co do tej tymczasowości. Jak to oceniają? Radnemu chodzi o pełnienie 

obowiązków.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski uważa, że odpowiedział na to pytanie. Jest to  

do czasu wyjaśnienia sprawy. Sprawa jest wyjaśniana przez prokuraturę. Nie wie,  

co prokuratura w swojej ostateczności zrobi, bo wie że zostały zakończone przesłuchania, czy 

po tych przesłuchaniach prokuratura dojdzie do wniosku, że na przykład umorzy sprawę, czy 

skieruje do sądu. Wszyscy ci, którzy kierują placówkami wiedzą, że oprócz tego pewną 

niedogodnością do trwałego jak gdyby podjęcia ostatecznej decyzji jest również to,  

że dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskie, które trudno żeby podważał. 

 

Radny Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o zapoznanie Radnych z decyzją prokuratury  

w sprawie Pani Róży Kozieł, w momencie gdy taka zapadnie. 

 

Radny Henryk Kaczmar powiedział, że chciał się odnieść do tego skandalicznego jego 

pytania. Nigdy nie odważyłby się, a tym bardziej że są  już długo razem, wspólnie na sesji,  

na zabronienie jakiś pytań w sprawie Starostwa czy innych rzeczy. Jeżeli są pytania, które 

przekraczają przyzwoitość to ma prawo też się odnieść. Odnosząc się do Pani Róży, z którą 

oczywiście startowali z tego komitetu, ma prawo powiedzieć, że dwa miesiące sprawa się 

toczy i dzisiaj dopiero Radny Mirakowski o tę sprawę pyta, tak jakby nigdy nie wiedział. 

Dodał, że nie za dużo odzywa się właściwie na sesji w niektórych takich sprawach spornych, 

ale uważa, że to skandaliczne powiedzenie, to było trochę za dalekie.  

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Radna Joanna Kostrzewa (17 obecnych). 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że ad vocem. Po pierwsze od oceny Radnych są wyborcy,  

a nie koledzy Radni. Po drugie kolega, który jest w Zarządzie Powiatu, od cenzurowania 

Radnych, którzy w Zarządzie ani w opcji sprawującej władzę nie są,  powinien się jednak 

powstrzymywać. I tyle.  

 

XII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że w imieniu organizatorów II. Festiwalu Papieskiego 

im. Jana Pawła II TOTUS TUUS, który odbył się 18 maja br. w Baniach - Parafii 

Rzymskokatolickiej w Baniach, Parafii Rzymskokatolickiej w Lubanowie, 

Międzynarodowemu Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach - dziękuje Panu 
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Staroście Powiatu Gryfińskiego za ufundowanie nagrody głównej festiwalu Grand Prix. 

Nagrodę główną wygrał mieszkaniec Recza. We festiwalu brało udział 67 osób  

z województwa zachodniopomorskiego, z Gorzowa Wlkp., z miasta Szczecin i Koszalina. Był 

nawet uczestnik z Częstochowy. Każdy uczestnik otrzymał upominek,  a zwycięzcy czterech 

grup wiekowych otrzymywali nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Następnie Radny złożył 

podziękowania Panu Staroście.  

 

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 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K.0010. 

185.HB.2017 z dnia 16 maja 2017 r. informujące o zbadaniu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w/s uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Rady Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039  

– zał. nr 7. 

2. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie znak:  

PS-PPIS/073/8/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dot. częstotliwości i zakresu badań 

pobieranych próbek wody w ramach nadzoru sanitarnego, z wodociągów 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Gryfińskiego – zał. nr 8. 

Wykaz dyżurów Radnych Rady Powiatu w Gryfinie dot. przyjmowania interesantów  

w sprawie skarg, wniosków i petycji na terenie Powiatu Gryfińskiego w okresie od czerwca 

do września 2017 r. stanowi zał. nr 9. 

 

XIII. Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 15:45 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz     

   Przewodniczący Rady 

 

   Roman Michalski  


