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 PROTOKÓŁ nr XXXI/17 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 21 września 2017 r.  

 

XXXI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 14.00  

w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Pan Roman Michalski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające  

na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności radnych – zał. nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe: 

 

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

uczestników teatru BOMBA BOMBA wraz z opiekunem Violiną Janiszewską, Burmistrza 

Gminy Trzcińsko-Zdrój Zbigniewa Kitlasa, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

stypendystów wraz z rodzicami, 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 XXX/17 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Radnym zostało przedłożone 

sprawozdanie z prac Zarządu odbytych w okresie międzysesyjnym na 16. posiedzeniach, 

udzielał również wyjaśnień na posiedzeniach komisji stałych. Zarząd w dużej mierze 

zajmował się sprawami z zakresu oświaty, które zostaną przytoczone w dzisiejszym 

sprawozdaniu Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Dodał, że w tym roku jest 
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tendencja wzrostowa w kontekście przyjęć do szkół i w Gryfinie wynosi 5%. Ponadto Zarząd 

zajmował się sprawami z zakresu drogownictwa, szpitala. Zdaniem Starosty w październiku 

zostanie przeprowadzona dogłębna debata w zakresie szpitala i powinny być już znane 

konkrety. W razie dodatkowych pytań udzieli odpowiedzi. 

 

- brak pytań; 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli radna Anna Ciszkiewicz i radny Tadeusz 

Ruchniak. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o wystąpienie grupy teatralnej 

BOMBA BOMBA wraz z opiekunem Violiną Janieszewską.  

 

Teatr BOMBA BOMBA jest grupą nie tylko na mapie kultury miasta Gryfino  

i powiatu, w którym aktorami są osoby niepełnosprawne. Ich działalnością zainteresowanych 

jest wiele środowisk studenckich, środowisk zagranicznych zajmujących się wkluczeniami  

i działalnością osób defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych. Dla wielu teatr 

BOMBA BOMBA jest inspiracją oraz motywuje do działania. W 2016 r. byli posiadaczami 

statuetki „Złotego Gołębia”, jest to przechodnia statuetka Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, która powstała w 60. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka i Obywatela. Tych gołębi jest 30 i był w rękach Dalajlamy, Angeli Merkel, Lecha 

Wałęsy. O Teatrze powstał film dokumentalny, którego autorem był dziennikarz niemiecki 

telewizji RBB Ricardo Wittiga. Obecnie film prezentowany jest na różnych festiwalach  

i przeglądach także w Polsce. Grupie teatralnej udało się nakręcić teledysk do piosenki 

Zespołu Na Górze.  

 

Opiekun grupy teatralnej BOMBA BOMBA Violina Janiszewska przedstawiła prezentację 

multimedialną z wyjazdu Teatru na festiwal AKCEPT do Gdańska, który miał miejsce  

w dniach 25-27 maja 2017 r. oraz z prezentacji w Domu Kultury Słowianin w dniu 16 maja 

2017 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 4). 

 

Teatr otrzymał dofinansowanie od Zarządu Powiatu w Gryfinie na udział w festiwalu ACEPT  

w wysokości 1 200,00 zł oraz prezentacji w DK Słowianin w wysokości 700,00 zł. 
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III. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku 

szkolnego 2016/2017. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli radna Monika Niedźwiecka i radny Rafał 

Mucha. 

 

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kulury, Sportu i Turystyki Aleksandra Wiewóra 

powiedziała, że cytat: 

 

„Na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Uczniowie ci wyróżniają się nie tylko wiedzą,  

ale i aktywnie uczestniczą w życiu swoich środowisk. Doskonale łączą naukę z pracą 

społeczną i rozwijaniem własnych zainteresowań. Są przykładem pracowitości i wytrwałości, 

czego efektem są szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. 

Komisja stypendialna w składzie: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, 

Monika Baczyńska-Padjasek - inspektor Wydziału Edukacji, radni Rady Powiatu: Jan 

Gładkow i Roman Rataj oraz przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych Maciej Puzik,  

po rozpatrzeniu złożonych przez dyrektorów wniosków, rekomendowała Zarządowi Powiatu  

10 kandydatów do stypendium. 

 

Stypendystów proszę o wystąpienie, a prezydium Rady o wręczenie listów gratulacyjnych. 

 

Ida Rumbuć uczennica Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP  

w Chojnie. w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęła najwyższą średnią w szkole  

i stuprocentową frekwencję Jest uczennicą ambitną i pracowitą. Z dużym zaangażowaniem 

rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych konkursach. Aktywnie włącza  

w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem szkolnego Klubu 

Europejskiego Douzelage. Współpracowała przy realizacji międzynarodowego projektu 

„Women in society” w ramach programu Erasmus+. Ida intensywnie rozwija swoje 

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

Uczestniczyła w projekcie „Od praktyki do pracy 2” odbywając 4-tygodniowy staż w Anglii, 

gdzie pogłębiała i zdobywała nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami 
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dotyczącymi architektury i z tą dziedziną chciałaby związać swoją przyszłość. Średnia ocen: 

5,35. 

 

Aleksandra Pieloszczyk uczennica Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Jest niezwykle zdyscyplinowana i sumienna. 

Zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, a także 

reprezentowała szkołę w licznych konkursach i olimpiadach. Brała czynny udział w życiu 

szkoły angażując się w organizację przedsięwzięć "Tydzień dla oszczędzania" i „Tydzień 

zdrowego trybu życia”. Ola interesuje się literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. 

Pasjonuje się tworzeniem plakatów informacyjnych oraz promujących konkretne akcje  

w szkole i poza nią. W przyszłości rozważa studia związane z marketingiem i reklamą. 

Średnia ocen – 5,33. 

 

Kornelia Gil uczennica Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest ambitna 

i pracowita. Z pasją rozwija swoje zainteresowania. Bierze udział w licznych konkursach 

przedmiotowych i tematycznych. Kornelia angażuje się w życie szkoły włączając  

się w realizację różnych przedsięwzięć. Jako członek Klubu Europejskiego Douzelage, 

aktywnie uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Women in society” z programu 

Erasmus+. Interesuje się lingwistyką i pisarstwem. W przyszłości chciałaby studiować 

rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W bieżącym roku 

szkolnym jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Średnia ocen – 5,33. 

 

Wiktor Hadała uczeń Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz talenty 

aktorskie. Bierze udział w różnych konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i szkolnym. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Brał udział  

w realizacji międzynarodowego projektu „Women in  socjety”. Był współtwórcą szkolnych 

akcji „Paczka Szczęścia” oraz „Dzień liczby PI”. Wiktor jest członkiem koła teatralnego. 

Interesuje się szachami i geografią fizyczną, a jego pasją jest karate. W przyszłości chciałby 

studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku związanym  

z finansami, ekonomią lub bankowością. Średnia ocen – 5,33. 

 



 5 

Natalia Kowalska uczennica Liceum Ogólnokształcącego o kierunku lingwistyczno-

turystycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Inteligentna, sumienna, zawsze życzliwie nastawiona 

do innych. Natalia interesuje się historią i geografią. Chętnie bierze udział w konkursach 

szkolnych. Odnosi również sukcesy reprezentując szkołę w zawodach sportowych. Posiada 

także talent wokalny, wykorzystując go podczas uroczystości szkolnych. W wolnym czasie 

czyta książki, gra w koszykówkę, biega, słucha muzyki. W przyszłości chciałaby studiować 

historię i zostać trenerem edukacyjnym. Średnia ocen: 5,2. 

 

Karolina Krywalewicz uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-

prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie Jest bardzo aktywna na forum klasy i społeczności lokalnej. 

Pełni funkcję gospodarza klasy, jest radną Młodzieżowej Rady Miejskiej. Interesuje się 

sprawami społecznymi, prężnie działa jako wolontariusz. Lubi czytać książki o tematyce 

psychologicznej, oglądać filmy, jeździć na rowerze. Uwielbia zwierzęta, sport i małe dzieci,  

z którymi ma bardzo dobry kontakt jako opiekunka. W przyszłości chciałby pracować  

w zawodzie architekta. Średnia ocen: 5,05. 

 

Julia Zbaradzka uczennica Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Niezwykle ambitna i pracowita osoba, mająca na swoim 

koncie udział w wielu konkursach. W ubiegłym roku szkolnym bardzo aktywnie angażowała 

się w życie szkoły. Była członkiem koła ekonomicznego w ramach, którego w realizowała 

przedsięwzięcia „Tydzień dla Oszczędzania” i „Tydzień Zdrowego Trybu Życia”. W ramach 

działalności Klubu Europejskiego Douzelage, którego jest członkiem, brała udział w realizacji 

projektów „Women in society” i „Hobby – Education” z programu Erasmus +. W wolnych 

chwilach czyta książki, słucha muzyki i uczy się grać na gitarze. W przyszłości chciałaby 

studiować na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Średnia ocen – 5,00. 

 

Wiktoria Sakowicz uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-

prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Świetna organizatorka. Reprezentuje szkołę we wszelkich 

rozgrywkach w sportach zespołowych. Swoją przyszłość wiąże ze sportem, muzyką, literaturą 

i służbami mundurowymi. Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, a wolnym czasie gra  

w siatkówkę, kibicuje drużynie Pogoni Szczecin, słucha muzyki i tańczy. Średnia ocen: 5,00. 
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Paula Maciejewska uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-

prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Ambitna, zdolna i pracowita, czego potwierdzeniem  

są znakomite wyniki w nauce, mimo ubiegłorocznego powrotu do kraju po wieloletnim 

pobycie w Wielkiej Brytanii. Myśli po angielsku. Interesuje się gastronomią, muzyką, 

książkami, naukami ścisłymi, kulturą brytyjską. Uwielbia spędzać czas w kuchni  

i eksperymentować nad nowymi potrawami. Lubi także spędzać czas z dziećmi jako 

opiekunka. W przyszłości chciałaby zostać dobrym pediatrą. Średnia ocen: 5,00. 

 

Tomasz Lisowski uczeń Liceum Ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-turystycznym 

w ZSP nr 2 w Gryfinie. Pracowity, rzetelny i zaangażowany w życie szkoły. Interesuje  

się geografią, matematyką i informatyką. W wolnym czasie czyta książki, w szczególności 

dotyczące nowinek technicznych, lubi także wędrować i przecierać szlaki turystyczne.  

W przyszłości chciałby studiować nanotechnologię. Średnia ocen: 5,00, koniec cytatu”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski pogratulował stypendystom  

i podziękował ich rodzicom za wspólną pracę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 

IV. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu 

Gryfińskiego w 2016 r. (druk nr 2/XXXI); 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski powiedział, że przedstawi 

sprawozdanie za okres od początku 2017 r., natomiast radni otrzymali  

w wersji papierowej sprawozdanie za 2016 r. Dodał, że ma zaszczyt przewodniczyć, kierować 

inspektoratem weterynarii w Gryfinie - jednostką budżetową niezespoloną, od dnia  

1 listopada 2016 r., więc jego wiedza opiera się głównie na materiałach zgromadzonych przez 

poprzednika. W sprawozdaniu nastąpiła bardzo duża kumulacja cyfr. Sytuacja epizootyczna 

na terenie Powiatu Gryfińskiego jest niezła, aczkolwiek nigdy nie można popaść  

w zadowolenie, ponieważ tak jak w każdej branży jest mnóstwo spraw do zrobienia. Pogłowie 

zwierząt gospodarczych nie zmienia się od dwóch lat, nie zmienia się zakres działań.  

W 2016 r. nie było specjalnie nowych zadań przedstawionych przed inspekcją weterynaryjną. 

Rok 2017 przynosi im wiele nowinek. Pierwszą z nich jest bardzo długo oczekiwane, wydane 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenie o rolniczym handlu detalicznym. 
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Krótko mówiąc każdy rolnik swoje produkty może sprzedawać u bezpośredniego odbiorcy. 

Produkty mogą być czysto zwierzęce, czysto roślinne, a także mieszane. Ilości tych 

produktów są ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Jest to najbardziej 

przyjazny system zbywania swoich płodów, otwiera się brama przed rolnikami, którzy nie 

dysponują dużym areałem, czy hodowlą. Dodał, że hodowla zaczyna przybierać wymiar 

przemysłowy, natomiast jest wielu rolników nisko aerałowych, którym ten handel otwiera 

drzwi. W 2016 r. współpracowali z różnymi inspekcjami, jednak najściślej  

i najwięcej współpracują z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Gryfinie. Współpraca jest sformalizowana w postaci porozumienia, które jest ewentualnie 

uzupełniane i co roku odnawiane. Współpraca jest owocna i poprawna, szanują swoje 

kompetencje, zakres swoich możliwości i wspólnie pomagają sobie w zabezpieczeniu zdrowej 

żywności dla ostatecznego konsumenta. My jako weterynaria na poziomie produkcji,  

a inspekcja sanitarna od detalisty do sprzedaży konsumentowi ostatecznemu.  Zbliża się jak 

co roku afrykański pomór świń, sprawa nie jest medialna ale jest to potencjalne zagrożenie  

i główne upatruje się u zwierzyny dzikiej, konkretnie u dzików. Przesuwa się bardzo wolno  

w kierunku zachodnim, niektórzy statystycy wyliczyli, że przesuwa się to w skali miesiąca  

o 3 km. Najważniejsze jest to, że wydawałoby się iż sprawa ta dotyczy terenów na wschodzie 

kraju, natomiast czynniki ludzkie mogą spowodować gwałtowne przeniesienie tej choroby  

na nasze tereny. Poinformował, że współpracują z nadleśnictwami, kołami łowieckimi  

i w związku z tym, zwrócił się do służb mundurowych i nadleśnictwa  z informacją, że mają 

jedno z większego pogłowia dzików na terenie województwa. Mają pobrać 500 prób do badań 

krwi od dzików, strzelają również największą ilość dzików a okazuje się, że od początku roku 

myśliwi dostarczyli 50 sztuk. Dodał, że jest dużo do poprawienia, nie wykonują tego planu, 

plan jest oparty o pogłowie tych dzików. Ogromna prośba o przekazanie takiej informacji  

do myśliwych. Następnie przeszedł do kolejnej, ważnej sprawy dot. wysoce zjadliwej liczby 

ptaków. Mieliśmy wiosenne przypadki w województwie lubuskim. Okazuje się,  

że rozprzestrzeniło się to ponad przewidywane  i dopuszczalne normy, są tam olbrzymie 

odszkodowania. Więc gdzie wystąpiła ta choroba powstał konflikt małych producentów  

i hodowców ferm, bo restrykcje dotykają wszystkich bez wyjątku na określonych terenach. 

Okazuje się, że nierozsądne było rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o tym, 

żeby nie wypuszczać kur bez odpowiedniego zabezpieczenia na zewnątrz, ponieważ mali 

producenci wypuszczali swoje kury, gdzie w pobliżu były fermy liczące np. 30 tys. innego 

drobiu. Trzeba to zwalczać i nie dopuszczać w pierwszych krokach do tego, aby wyszło to z 

poza stwierdzonego ogniska, mowa o zwierzętach hodowlanych, a nie dzikich.  
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Do tego inspekcja weterynaryjna jest przegotowana, do zabezpieczenia przy pomocy 

odpowiednich służb i przy pomocy lekarzy z terenu, dokonać przeglądów, zabezpieczyć 

ognisko i nie dopuścić do rozpowszechnienia choroby. Nie mogą stwierdzić kiedy to nastąpi, 

ryzyko jest duże. Są to dwa główne problemy, oprócz tego monitorują wiele innych chorób, 

zwalczanych z urzędu. Ponadto kontrolują i nadzorują jednostki produkujące żywność. 

Następnie poprosił o zadawanie pytań. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał czy funkcjonuje telefon alarmowy czynny całą dobę 

umożliwiający kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.    

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski odpowiedział, że tak pod nr telefonu 

602-650-670, który ma zawsze pod ręką. W przypadku kiedy nie może odebrać telefonu to 

oddzwania. Następnie zwrócił się prośbą aby nie przesadzać z częstotliwością telefonów  

i rozważyć możliwość nie zgłaszania każdego np. padłego dzika. Nie koniecznie każde chore 

czy padłe zwierzę musi powodować naszą reakcję.  Oprócz tego można się nagrać na telefon 

stacjonarny lub wysłać wiadomość elektroniczną, adresy dostępne są na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej. Pracują w godzinach od 7 do 15.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w przekazanych materiałach była informacja,  

że w 2016 r. nie szczepiono lisów i zapytał, jak jest w bieżącym roku i z czego to wynikało. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski odpowiedział, że nie szczepią lisów, 

albowiem ten program szczepienia lisów jest opracowywany na szczeblu centralnym. Zaczęto 

szczepiać lisy wzdłuż pasa Odry, żeby oddzielić kraje unijne do Wielkopolskiego włącznie, 

natomiast  przenosi się to na południowo-wschodnie województwa, żeby wyeliminować tego 

wirusa z populacji dzikich lisów. Ze względu na prowadzone badania zrezygnowano  

ze szczepień na tym terenie. Bardziej na wschód wypiera się tę chorobę.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał komu i najczęściej za co są wystawiane mandaty. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski odpowiedział, że mandaty w postaci 

kary grzywny określił w rozporządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz 

z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i tenże Minister dał dwie sfery zakaźne i mandaty 

mogą stosować przy nie szczepieniu psów przeciw wściekliźnie. W ubiegłym roku Straż 
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Miejska została pozbawiona uprawnień do wydawania mandatów w tej materii i obecnie  

ze Strażą Miejską wdrażają postępowania administracyjne celem doprowadzenia  

do  zaszczepienia psa i ukarania za niedopełnienie obowiązku ustawowego. Drugim rodzajem 

mandatów są mandaty dot. głównie identyfikacji, rejestracji zwierząt. W tej chwili jest bardzo 

mało zwierząt lub nie ma ich w ogóle, po których identyfikacji nie ma możliwości dojść do 

właściciela. Jeżeli jest już do czynienia z celowym niszczeniem dokumentów, dowodów 

tożsamości zwierząt to sprawy prowadzone są już przez sądy. Odnosząc się do drugiego 

obszaru produkcji żywności poinformował, że również jest możliwość nakładania grzywien  

w postaci mandatów, jednak bardziej opierają się na grzywnach administracyjnych, w których 

są określone normy za co i w jakiej wysokości można dać grzywnę. Mandaty są o tyle dobre, 

że można jest zastosować natychmiast nałożenie grzywny w postępowaniu administracyjnym 

wymaga czasu.  

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że Lekarz Weterynarii wyrażał zdziwienie małą ilością 

indywidualnych producentów żywności, a jednocześnie wspomniał o niewielkich ilościach. 

Radny następnie zapytał, czy rzeczywiście producenci mają limity produkcji. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski odpowiedział, że tak, mogą być  

to nawet zupy regeneracyjne, jaja w takich ilościach rocznie, że nie muszą podlegać 

zgłaszaniu do Urzędu Skarbowego. Uważa, że są to ilości, których mały rolnik nie jest 

wstanie wyprodukować. Cała działalność musi być legalna, nadają numer takiej działalności, 

sądzi iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podobne zgłoszenie należy 

zgłosić.  

 

Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że bardzo często zgłaszają się do niego mieszkańcy  

z okolic Mieszkowic i Morynia w sprawie wylewanej gnojownicy na polach. Dodał, że druga 

sprawa dot. odpadów pozwierzęcych norki w. Zielinie, Gmina Mieszkowice. Odpady leżą od 

wiosny do późnej jesieni, a następnie są rozwożone po polu. Norka jest zwierzęciem 

mięsożernym więc znajdują się tam również odpady pozwierzęce. W tych odchodach 

babrzyska robią sobie dziki. Radny dodał, że nie porusza już kwestii uciążliwości 

wydzielającego się odoru dla społeczeństwa i zapytał, czy nie zachodzi do możliwości 

skażenia zwierząt łownych – dzików. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski odpowiedział, że w rolnictwie przy 

nawożeniu ziemi stosowane są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Są to określone 

substancje i nie wszystko można wylać. Wiele tych użyźniaczy jest pochodzenia 

pofermentacyjnego. Jeżeli to pochodzi z fermy norek to jest zdziwiony, bo nic o tym nie wie. 

Takie sygnały powinny do niego trafić, ponieważ też trzeba w takim przypadku spełnić 

określone warunki. Musi być to przefermentowany w miejscu obornik. Każdy zakład 

gospodarczy, jeżeli usuwa obornik przy produkcji zwierzęcej ma mieć miejsce składowania 

tego obornika. W miejscu składowania obornika kopcuje się go i ulega biodegradacji, czyli 

wszystkie czynniki chorobotwórcze w tym kopcu powinny wyginąć i dopiero może być 

używany. Być może ktoś sobie zrobił wysypisko, biodegradacja występuje na terenie obcym, 

na naszym terenie nie ma oficjalnie ferm i powinien o tym wiedzieć. Dodał, że dotrą  

do właściciela pola i poproszą o dokumenty tego użyźniacza. Być może na terenie Powiatu 

ktoś uzdatnia sobie nawóz, świeży wywozi, on leży długi okres czasu. Dodał, że nie ma 

jeszcze ustawy odorowej, ma być to oparte na czynnikach w zakresie zawartości amoniaku, 

dwutlenku węgla i to będzie limit nieprzekroczenia. Podstaw prawnych do określenia 

„smrodu” nie ma.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że chciał nawiązać do tematu  

dot. afrykańskiego pomoru świń, czy dzików oraz ptasiej grypy. Wiadomo, że sprawy  

te rozwiązuje w kwestii utylizacji, czy zwalczania chorób ustawa o chorobach zakaźnych 

zwierząt. Mówi o tym, że utylizacja czy zwalczanie następuje przez spalanie odbywające się 

w zakładach, które spalają te zwłoki. W związku z tym zapytał, czy Powiatowy bądź 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii występuje do Ministerstwa o wprowadzenie zmian 

legislacyjnych, z uwagi na to, że kiedy to wystąpi to na terenie Powiatu metody, które  

są dzisiaj wskazywane przez różne sztaby kryzysowe, czyli zakupywanie tych zwierząt, czyli 

przygotowywanie  miejsc do pochówku generalnie nie znajdują rozwiązań w przepisach 

prawnych, które obowiązują w Polsce. Jest to sposób, który należy zastosować ale niestety nie 

ma podstawy prawnej. Przy przygotowywaniu się do tego tematu napotyka się na pewną 

barierę i opór gmin, bo wiadomym jest że powinny być plany zagospodarowania 

przestrzennego gdzie miejsca powinny być wyznaczone. Jeżeli coś się zutylizuje to pozostaje 

to w ziemi i mieszkańcy będą mieli się prawo niepokoić co z wodami odciekowymi,  

a generalnie przepis jasno mówi, że w przypadku chorób zakaźnych ulega to wszystko 

spaleniu. Wiemy, że mamy duże fermy. Na terenie Powiatu, że jest to ekonomicznie  

i technicznie trudne do zrealizowania. W związku z tym zapytał, czy były wystąpienia  
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do ustawodawcy o podstawę prawną do innych rozwiązań w przypadku gdyby taki kryzys  

u nas wystąpił. Czym innym jest likwidacja gospodarstwa gdzie jest 10 sztuk, a czym innym 

gospodarstw 30 tys.  Jeżeli nie jest to robione to jest prośba aby z poziomu swojej służby  

o takie konieczne rozwiązania występować. W Anglii takie metody były stosowane  

i gospodarstwa paliły zwierzynę, kiedy została stwierdzona choroba wściekłych krów.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski odpowiedział, że Pan Starosta podjął 

się trudnego zadania – koordynacji powstawania grzebowisk na terenie Powiatu Gryfińskiego, 

ale wiadomo, że należy to do zadań własnych gminy, bo są to ich tereny. Było to na prośbę 

Pana Wojewody, aby wskazać potencjalne tereny pod grzebowiska. Grzebowisko jest  

to miejsce w którym kopie się dół i wpycha się martwe zwierzęta, a następnie się je zasypuje. 

W Anglii był jeden epizod, gdy palono zwierzęta w wyniku pryszczycy. Była to choroba, 

którą sami rozpowszechnili i nie było to już do opanowania. Dodał, że nie wyraził zgody na 

dalszą procedurę wydawania pozwoleń na grzebowiska z dwóch powodów. Nie ma jasnych 

reguł prawnych i na szczeblu centralnym coś takiego powstaje tak jak wiele aktów prawnych, 

bo znajdzie się osoba, która przy procedowaniu będzie wnosić coś nowego.  Jest to problem, 

natomiast nie jest problemem śmiertelność przyzagrodowa, zakłady utylizacyjne dadzą sobie 

radę, samochody są szczelne i przystosowane. Następnie dodał, że należy cierpliwie czekać  

aż będą podstawy do tworzenia grzebowisk. W ekstremalnych sytuacjach podejrzewa,  

że Wojewoda zgodziłby się aby te grzebowisko powstało. Osobiście sam nie zdecydowałby 

się, gdyż wiąże się to z ryzykiem przedostania zarazy do np. wód gruntowych. Na chwilę 

obecną nie potrafi powiedzieć, jak to będzie rozwiązane.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski powiedział, że w swojej wypowiedzi 

poruszył sprawę badań krwi dzików, że jest plan do wykonania, a jest on w niewielkim 

procencie wykonany. Zapytał, czy myśliwi mają obowiązek dostarczyć krew do badań oraz 

czy Rada lub Zarząd Powiatu mają wpłynąć na koła łowieckie, bo przecież Powiat 

wydzierżawia obwody łowieckie dla kół.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski odpowiedział, że jest to apel  

i nie ma żadnego obowiązku. Trzeba szanować teren przez to, że będą w czołówce czy 

przeciętnie wykonywać prewencję, tj. przez zapobieganie, wczesne ostrzeganie i wykrywanie 

zagrożenia. Jest to prośba, na 400 rozdanych próbówek powróciło tylko 50. Jest  

to obywatelski obowiązek, aby pobrać krew i zanieść nawet probówkę do punktu skupu,  
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z których również odbierają na bieżąco. Są to założenia w planie, których mogą nie wykonać, 

ale będą do nich pisać wyjaśnienia. Dodał, że są koła łowieckie, które z nimi współpracują, 

ale jest ich zbyt mało, żeby spełnić warunki obiektywnego monitoringu.  

 

Radny Andrzej Szelążek powiedział, że na koła łowieckie zostały nałożone obowiązki 

wykonania zwiększonych odstrzałów dzików do końca listopada. Dodał, że jest po 

rozmowach z kołami natomiast te rozmowy dotyczyły wykonania odstrzału, natomiast już nie 

samej procedury oddawania krwi, bo to jest już w relacji inspekcji weterynaryjnej - koła. 

Rozmowy, które odbywały się między nadleśniczymi, a kołami dotyczyły zwiększonej ilości 

odstrzałów, aby doprowadzić do stanów zinwentaryzowanych w ubiegłym roku przez 

inwentaryzację, która była przeprowadzona do stwierdzenia dlaczego afrykański pomór świń 

rozprzestrzeniał się w miejscach, w których jest większe zagęszczenie. Inwentaryzacja 

dzików przeprowadzona w całej Polsce wykazała odwrotność, czyli afrykański pomór świń 

występuje w tych regionach gdzie te zagęszczenie jest małe, a na zachodzie gdzie 

zagęszczenie dzików jest czterokrotnie większe go nie ma. Wskazywałoby na to,  

że za rozpowszechnianie się afrykańskiego pomoru świń  nie odpowiadają tak same stany 

dzików, jak przenoszona jest ta choroba raczej przez ludzi i przez duże skupiska świń, tam 

gdzie są fermy. Inwentaryzacje, które były przeprowadzone w ubiegłym roku są 

zaprzeczeniem teorii propagowanej w mediach oraz w polskim społeczeństwie. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski odpowiedział, że jest to bardzo 

logiczny wywód tylko radny zapomniał o jednej rzeczy. Rozdrobnienie gospodarstw  

na ścianie wschodniej jest takie, że gospodarstwa są kilku bądź kilkunastohektarowe. Świń 

hoduje się parę, paręnaście, jedną, dwie praktycznie na własny użytek. Nie ma wielkich ferm 

na ścianie wschodniej, a więc rozpowszechnienie jest łatwiejsze w momencie kiedy jest 

wielkie zagęszczenie wielu podmiotów. Dodał, że drugą sprawą jest kłusownictw, które na 

ścianie wschodniej jest większe.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski podziękował za przedstawienie 

informacji i udzielone odpowiedzi na zadawane pytania. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścili radna Monika Niedźwiecka oraz radni Arkadiusz 

Augustyniak i Arkadiusz Łysik.  
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V. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2017/2018 szkół i placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXXI); 

 

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

przedstawiła prezentację z przygotowań do roku szkolnego 2017/2018 placówek oświatowych 

z terenu Powiatu Gryfińskiego, stanowiącą zał. nr 5. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że z pozyskanej informacji wynika, że nauczyciele 

mają możliwość uzupełniania kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach oraz 

szkoleniach i zapytał czy są one płatne czy bezpłatne.  

 

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

odpowiedziała, że wszystkie szkolenia są płatne i wygląda to w ten sposób, że co roku mają 

środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki przekazują do szkół, 

dyrektorzy otrzymują wnioski od nauczycieli i w miarę możliwości dofinansowują. Dodała, 

że mogą dofinansować nawet do kwoty 3 tys. zł jedno szkolenie, kurs kwalifikacyjny bądź 

studia zawodowe. Zależy to wszystko od tego jak chce się doskonalić nauczyciel.  

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do przygotowanej informacji w zakresie 

remontów „… w związku z niewielkimi środkami finansowymi zabezpieczonymi  

w budżetach szkół na remonty bieżące wykonano wyłącznie niezbędne prace…”, powiedział, 

że sugeruje to, iż są nie wykonane prace i jedną z takich prac jest informacja, że w ZSP  

w Chojnie nie jest zakończony remont pomieszczeń przeznaczonych na strzelnicę szkolną.  

W związku z powyższym zapytał czy są na to środki czy będzie to zawieszone do kolejnego 

roku. 

 

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

odpowiedziała, że Powiat przeznaczył środki, ponieważ przystąpiono do programu 

ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W tym momencie są na etapie realizacji 

dwóch stanowisk strzelniczych na terenie szkoły. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy w pozostałych szkołach są jeszcze remonty, które 

pozostały do zrobienia.  
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

odpowiedziała, że obecnie zakończyły się prace remontowe sali gimnastycznej w Chojnie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że na dzisiejszym Zarządzie  

po przeprowadzeniu procedur przetargowych został wybrany wykonawca robót dekarskich  

do remontu dachu w ZSP w Chojnie za kwotę 62 tys. zł. Odnosząc się do sprawy strzelnicy 

poinformował, że na ostatniej sesji było mówione, że szkoła uzyskała certyfikat na wejście do 

programu pilotażowego powadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach 

tego programu jest wykonanie m.in. strzelnicy, w związku z tym w ramach planu 

finansowego dyrektor szkoły wraz z pracownikami rozpoczęła przygotowywanie jednej z sal 

do realizacji programu. Kolejnym etapem jest wyposażenie tej strzelnicy, ma być w części 

dofinansowywana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Powiat chcąc pójść dalej  planuje 

oprócz strzelnicy do strzeleckiej brony wiatrowej wykonać strzelnicę laserową taką jaką ma  

w tej chwili policja.  

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęła: 

- interpelacja nr 66/17 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. dot. bieżącego 

utrzymania drogi powiatowej Nr 1409Z  

„Proszę aby poniższą prośbę przekazać do Wydziału Zarządzania Drogami i jak najszybciej 

zrealizować. Krzewy, drzewa i inna roślinność wchodzi w pas drogi 1409Z, szczególnie 

niebezpiecznie jest na zakrętach. Tą drogę często poruszają się samochody ciężarowe 

wykonujące transport dla kopalni kruszyw. Zwracam się z prośbą o uporządkowanie poboczy 

(w miarę możliwości ich poszerzenie) oraz wycięcie roślinności wchodzącej w pas drogowy  

i uzupełnienie ubytków w jezdni. Mieszkańcy, którzy skontaktowali się ze mną w tej sprawie, 

informują, że kilkukrotnie zgłaszali problem do Starostwa”. 

 

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

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

na piśmie. 
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Interpelacja nr 67/17 radnego Mariusza Adamskiego dot. remontu drogi powiatowej  

w Starym Czarnowie 

„Zwracam się z prośbą o dokonanie przeglądu oraz uzupełnienia ubytków w nakładce drogi 

powiatowej na odcinku od drogi nr 120 do miejscowości Dobropole w Gminie Stare 

Czarnowo”. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że zapewne radni mają dosyć tematu szpitala, który 

ciągnie się bardzo wiele lat, ale chciałby dzisiaj zaproponować pewną sprawę. Wiadomo,  

że szpital powiatowy jest malutki, jest na granicy, niektórzy uważają, że bez większego 

znaczenia, bo można się wyleczyć w Szczecinie. Doskonale wiadomo, że tak nie jest. Jest 

przekonany - jako lekarz, mieszkaniec oraz pacjent, że szpital jest bardzo ważny. Nie tylko 

dla tych ludzi, którzy mieszkają na terenie powiatu, ale przejezdnych. Nie daj Boże, żeby tu 

jakiś poseł zachorował, czy coś nagłego się stało. Pomoc powinna być na miejscu i o tym 

wszyscy wiedzą. Wydaje się, że powinno być to dla każdego ważne. Każdy z nas powinien 

sobie odpowiedzieć, czy szpital jest najważniejszą inwestycją powiatu. Radny uważa, że tak 

ale chciałby aby w tym zakresie powstała uchwała Rady skierowana prawdopodobnie na ręce 

Wojewody i Rządu, że uznają to za najważniejszą sprawę. Za parę miesięcy będą wizyty 

posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy pojadą do wszystkich gmin. Dotyczy to wszystkich 

gmin naszego Powiatu. Brak szpitala jest sprawą pieniędzy, organizacji. Radny uważa,  

że może przerosło to trochę możliwości Powiatu, sądząc nawet z wywiadu z Kuriera 

Szczecińskiego, tylko nie wie na ile Pan Starosta się pod nim podpisuje. Niemniej tych 

pieniędzy trzeba szukać. W programie Prawa i Sprawiedliwości jest zdrowie, praca, rodzina  

i zdrowie jest na pierwszym miejscu. W związku z tym uważa, że jest to sprawa całego 

województwa, nie Świnoujście – tunel, nawet nie reaktywacja Stoczni, ale taki właśnie 

szpital, który powinien być z prawdziwego zdarzenia, nie ograniczony możliwościami 

finansowymi. Rozumie, że w tym przypadku jest to sprawa skomplikowana, bo jest podmiot 

prywatny, ale podmiot prywatny realizuje zadania publiczne. Ten podmiot na pewno boi się 

czy będzie kontrakt, jest mnóstwo pytań. Po to powinno się rozmawiać z przedstawicielami 

Rządu, żeby jednak zabezpieczenie usług było na lata, a szpital powstał z prawdziwego 

zdarzenia. Wnioskuje o to, aby podjąć uchwałę Rady o tym, że jest to najważniejsza 

inwestycja na lata i to nie jest ich wina. To są wieloletnie zaniedbania i ten szpital powinien 

powstać. Jeżeli zebrani nie akceptują tego, to poprosił o powiedzenie, że nie jest to ważne i są 

ważniejsze sprawy. Dla Radnego jest to najważniejsza sprawa i teraz kiedy posłowie będą 
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jeździć i będą się pytać ludzi, to radni również powinni głośno wykrzyczeć „ten szpital 

powinien powstać z prawdziwego zdarzenia i w jak najkrótszym czasie”.  

 

Interpelacja nr 68/17 radnego Tomasza Mirakowskiego dot. przygotowania przez Zarząd 

Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu 

„Proszę o przygotowanie przez Zarząd uchwały Rady Powiatu skierowanej do Wojewody 

uznającej budowę szpitala w Gryfinie za najważniejszą inwestycję naszego powiatu –  

z wnioskiem o finansowe wsparcie”. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 4/XXXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 15 radnych zarządził głosowanie: 

za –15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXI/202/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji 

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie. 

 

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

finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 5/XXXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 15 radnych zarządził głosowanie: 

za –15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXI/203/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice 

została podjęta jednogłośnie. 
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IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie 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 6/XXXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 15 radnych zarządził głosowanie: 

za –15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXI/204/2017 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. Narodzenia NMP w Gryfinie 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. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadania,  

na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. 

(druk nr 7/XXXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 15 radnych zarządził głosowanie: 

za –15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXI/205/2017 w sprawie w sprawie określenia zadania, na które przeznacza się 

dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz  

w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. została podjęta jednogłośnie. 
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XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok 

(druk nr 8/XXXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że Zarząd Powiatu wnosił  

na komisjach stałych poprawkę w paragrafie 3 ust. 1 pkt 2, litera b) projektu uchwały. 

Dodano słowo „w szczególności”, po sformułowaniu „realizacja planowanych zadań 

inwestycyjnych”. Wszystkie komisje stałe przyjęły projekt uchwały wraz z poprawką.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w projekcie uchwały w sprawie 

określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2018 rok zostały zapisane zadania, które będą podstawą tworzenia budżetu, czyli to co jest 

priorytetem dla Rady Powiatu, czyli oprócz zadań z zakresu drogownictwa, Zakładu 

Aktywności Zawodowej również sprawa artykułowana w punkcie interpelacji dot. szpitala 

powiatowego. Nad tym tematem dyskutowano również na komisjach i również jest tam 

wskazanie, że również Powiat będzie miał w rezultacie możliwość zaciągania kredytu  

o kwoty 7 mln zł, bo tak należy czytać warunki, które są przy tworzeniu budżetu, czyli  

w rezultacie może być tak, że pojawią się konkretne zapisy pokazujące jakim priorytetem jest 

szpital.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że chciałby wszystkich zachęcić, aby zajrzeli do protokołu, 

który powstanie z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ponieważ była ważna, 

intersująca, a przede wszystkim bardzo dobra merytoryczna dyskusja, która dużo wnosi 

właśnie w świetle tej uchwały. Zachęca, aby zapoznać się z tą lekturą zwłaszcza przed sesją 

budżetową.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 6) 

i w obecności 15 radnych zarządził głosowanie: 

za –15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXI/206/2017 w sprawie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej 

do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok  została podjęta jednogłośnie. 
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XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2017 rok (druk nr 9/XXXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 15 radnych zarządził głosowanie: 

za –15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXI/207/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

XIII. 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 10/XXXI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił o stanowiska komisji  

(zał. nr 6) i w obecności 15 radnych zarządził głosowanie: 

za –15, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0. 

Uchwała nr XXXI/208/2017 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 2017–2039została podjęta jednogłośnie. 

 

XIV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że odpowiedź Naczelnika 

Wydziału Zarządzania Drogami na interpelację nr 66/17 radnego Pawła Sławińskiego,   

o następującej treści, wszyscy radni otrzymali w materiałach sesyjnych. 

„Odpowiadając na złożoną interpelację w sprawie utrzymania drogi powiatowej nr 1409Z 

Warnice - Stare Łysogorki na odcinku Witnica - Chełm Górny (skrzyżowania DP 1402Z), 

Wydział Zarządzania Drogami informuje, że w miejscach niebezpiecznych (na łukach, 

wzniesieniach itp.) krzaki zostaną usunięte. Pobocze drogi zostanie uzupełnione materiałem 
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kamiennym. Nadmieniamy, że na całym odcinku drogi, z uwagi na istniejącą szerokość 

jezdni, obowiązuje ograniczenie prędkości, a wymijanie się pojazdów odbywa się na 

poszerzeniach poboczy tj. „mijankach”. Roboty utrzymaniowe wykonane zostaną w terminie 

do końca września br.”. 

 

XV. 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. Uchwała Nr CCXXV.383.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia  

29 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego w budżecie Powiatu w Gryfinie na 2017 rok (dot. uchwały  

Nr XXX/198/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r.) – zał. nr 7. 

2. Uchwała Nr CCLXIII.438.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia  

28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Powiatu Gryfińskiego (dot. uchwały Nr 447/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia  

24 sierpnia 2017 r.) – zał. nr 8. 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. – 

zał. nr 9 (dokument znajduje się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego).  

4. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. udzielonej Fundacji 

Kościoła Mariackiego w Chojnie – Konigsberk/Neumark dotacji w wysokości 

400 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. „Chojna, Kościół 

Mariacki (XV w.): wymiana pokrycia dachowego na stronie południowej – I etap” –  

zał. nr 10. 

 

Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do artykułu prasowego z Gazety 7 Dni Gryfina 

zapytał czy informacja dot. rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino nt. wsparcia 

finansowego w budowie hali sportowej jest prawdziwa. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie czytał tego artykułu,  

ale informacja co do rozmów w tym zakresie i wsparcie jest jak najbardziej prawdziwa.  

W całości nie może się ustosunkować do artykułu i nie wie, czy jest w nim zaznaczone,  

że będzie to również zależało do Rady Powiatu, która nad tym tematem będzie głosowała. 

Odnosząc się do budowy hali sportowej poinformował, że nie dotyczy to tylko tej kadencji, 
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ale swojego czasu kiedy było zlecane zadanie w postaci prowadzenia Liceum 

Ogólnokształcącego to w zawartym wówczas porozumieniu był zapis mówiący o wsparciu 

finansowym powiatu przy budowie hali sportowej. Rada Powiatu wyrażała na to zgodę kwotą 

500 tys. zł. Wówczas środki miały pochodzić z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki  Wodnej. Dodał, że trzeba dotrzymywać słowa choć zmieniają się warunki. 

Można powiedzieć, że Gmina Gryfino nie dotrzymała warunków budowy w zakresie 

terminów, ale wiadomym jest, że przy takich inwestycjach trudno podejmować decyzje, 

muszą powstawać projekty, są różne dyskusje. Trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że hala 

będzie służyła realizacji podstaw programowych dla szkoły a pomimo, że zadanie zostało 

zlecone, nie mogą udawać, że w jakiejś mierze nie są za to odpowiedzialni. Z drugiej strony 

będzie również służyła mieszkańcom do realizacji innych celów. Dodał, że zmienił się system 

oświatowy i nie ma już gimnazjów i ze zrozumiałych względów została wypowiedziana 

umowa na prowadzenie tego zadania, z tym że nie można nikogo zaskakiwać termin 

wypowiedzenia był zaznaczony cyklem nauczania w gimnazjum, czyli cyklem trzyletnim. 

Nie można przesądzić, czy wybudowana hala sportowa w ostateczności stanie się majątkiem 

Powiatu. W zawartym porozumieniu są również zawarte zapisy mówiące o zwrotach 

środków. Mimo wszystko w tamtym okresie starali się być przewidujący, że może się różnie 

zdarzyć. Wypowiedzenie jest również zawiązane z tym o czym mówiła Pani Naczelnik  

w kontekście zmieniającego się systemu oświaty. Sam system nie koniecznie musi zmienić to, 

że szkoły będą bardziej liczne. Może się w przyszłości okazać, że już dzisiaj lepiej jest 

prowadzić szkołę, jako jeden zespół szkół, a nie tworzyć sztuczną konkurencję miedzy 

dwoma licami, bo nikogo na to nie będzie stać. Niestety na razie system jest taki,  

że nie przewiduje się subwencji oświatowej na oddział tylko na ucznia. Jeżeli oddziały  

są mało liczne to trzeba do tego dokładać. Jeżeli dokłada się dużo to brakuje środków  

na drogi, szpital. Na dzień dzisiejszy nie przesądza się tego jak ostatecznie będzie 

funkcjonowało liceum ogólnokształcącym. Dla Starosty powinno ono być, kwestią jest kto 

miałby je prowadzić, czy powinno być samodzielne, czy w zespole szkół 

ponadgimnazjalnych, tj. już inna sprawa i mimo wszystko 3 lata jest to za długo, natomiast 

sala dla uczniów jest bardzo ważna bez względu na to kto będzie organem prowadzącym. 

Stąd ta wcześniejsza deklaracja sprzed 10 lat jest podtrzymywana, ale ostatecznie większość 

Rady Powiatu będzie decydowała. Dodał, że jest po spotkaniach z Burmistrzem 

Mieczysławem Sawarynem, aby Gmina złożyła wniosek w procedurze uchwalania budżetu  

o zabezpieczenie środków na tę inwestycję, jakby dwukierunkowo albo z budżetu albo  

w ramach środków, które nadal są tworzone ze środków przeznaczonych na zadania z zakresu 
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ochrony środowiska. Termin składania wniosku upływa 30. września. Odnosząc  

się do sprawozdania z prac Zarządu Powiatu powiedział, że zapewne radni zapoznawali się  

ze sprawami kadrowymi w nim zawartym, jakie nastąpiły w Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie. W dniu dzisiejszym na sali obrad jest obecna Pani Julia Porwit 

Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie, która na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu oficjalnie 

się zaprezentuje. 

 

XVI. Zakończenie posiedzenia. 

 

O godz. 16:10 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

               

 Przewodniczący Rady 

 

  Roman Michalski  


