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PROTOKÓŁ nr XXXII/17 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 26 października 2017 r. 

 

XXXII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 26 października 2017 r. o godz. 14.00  

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

otworzył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski i stwierdził, że zgodnie 

z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 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 w Gryfinie Roman Michalski powitał Starostę 

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie T. Namiecińskiego  

i Z. Kmieciaka, Zastępcę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji J. Podleśnego, 

przedstawicieli inspektoratów i służb powiatowych, dyrektorów szkół, kierowników 

jednostek organizacyjnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli 

lokalnych mediów oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego. Na protokolantów powołał 

Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. Następnie przedstawił porządek obrad, 

do którego nikt nie wniósł uwag (porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Protokół nr XXXI/17 z dnia 26.09.2017 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

Na posiedzenie przyszli radny Arkadiusz Łysik i radny Arkadiusz Augustyniak (16+2=18). 

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

z części posiedzeń, a na bieżąco informowani byli o porządkach obrad. Z pracą Zarządu 
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Powiatu, od porządków obrad po protokoły z posiedzeń, można zapoznać się na stronach 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu  

w okresie międzysesyjnym przede wszystkim pracował nad projektem budżetu, który 

przedłoży Państwu Radnym do 15 listopada br. Składane wnioski o dofinansowania, 

podejmowane czynności związane z przetargami również mają wpływ na kształt budżetu 

2018 rok. Niewątpliwie sprawy oświatowe, czyli subwencja oświatowa, którą powiat otrzyma 

na 2018 r. będzie powodowała, że powiat będzie musiał szukać ze środków własnych ponad  

6 milionów złotych. A oprócz tego jest jeszcze zapowiedź o 5% wzroście wynagrodzeń  

dla nauczycieli od 1 kwietnia, o które powiat będzie musiał zadbać. Niewątpliwie będzie to 

determinowało możliwości budżetowe. Pomimo tego w wymaganym terminie w ramach 

Programu poprawy bezpieczeństwa, powiat złożył wniosek o dofinansowanie na drogę 

prowadzącą przez m. Golice, Gminę Cedynia, do kopalni kruszyw. Ta inwestycja będzie 

również determinowała budżet powiatu na 2018 r. Obecnie powiat prowadzi jeszcze dwie 

inwestycje drogowe na ulicy Mickiewicza w Gminie Chojna wraz z przebudową mostu oraz 

na Armii Krajowej w Gryfinie. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 30 listopada 

br. realizacji inwestycji na ulicy Armii Krajowej w Gminie Gryfinie, która wykonywana jest 

w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Termin wydłużony został  

ze względu na to, jak wynikało z zapisów w dzienniku budowy, że ponad 30 dni trwały 

dodatkowe prace związane przede wszystkim z kolizjami z uzbrojeniem podziemnym. Zarząd 

złożył oświadczenie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

co będzie odzwierciedlone w 2018 r. Jest to akces do programu usuwania barier. Powiat 

składając wniosek umożliwia tym samym składanie swoich wniosków innym podmiotom do 

tego samego programu. Będzie można zobaczyć jakie projekty przygotowywane przez 

instytucje szkolne czy domy pomocy społecznej znajdą odzwierciedlenie w tymże programie. 

Na swoim posiedzeniu Zarząd dodatkowo zlecił wykonanie elewacji (jako osobne zadanie)  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, gdzie z dotacji wykonywany 

był remont sali gimnastycznej. Jakiś czas temu na tym obiekcie młodzież wykonała mural 

poświęcony klubowi Pogoń, Zarząd zastanawiał się co z tym zrobić, ale ze względu na fakt, 

 iż obiekt zapisany jest do rejestru zabytków to zdecydował, że jednak trzeba będzie 

„poświęcić” tę grafikę. Pomimo, iż do końca roku pozostały dwa miesiące, Zarząd 

zdecydował się jeszcze w ramach posiadanych środków przeznaczonych na drogi, ogłosić 

jeszcze jeden przetarg na pięć odcinków. Obecnie Zarząd czeka na przedłożenie wyników 

przetargów przez Wydział Zarządzania Drogami. Należy mieć nadzieję, że uda się je 

rozstrzygnąć. Przetarg na kwotę 950 000 zł. W tym zakresie planowane było wykonanie tych 
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odcinków, które są w rezultacie w większości odcinakami pozamiejskimi, które wykonuje się 

dosyć łatwo. Natomiast realizacja tego zadania będzie zależała od możliwości i warunków 

pogodowych. Są to chyba najważniejsze poruszone sprawy, które miały miejsce w tym 

okresie międzysesyjnym. Zarząd obradował również w dniu dzisiejszym i przyjął 

przygotowane dokumenty oraz ogłosił przetarg na zlecenie dwóch zadań na prowadzenie 

Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju oraz DPS w Dębcach. Oba Domy dotychczas 

prowadzone były przez stowarzyszenia. Właśnie w tym roku kończy się ich pięcioletni okres. 

W związku z tym Zarząd uznał, że nadal chciałby prowadzić to zadanie w tej formule stąd 

ogłoszony przetarg na zlecenie zadania. Zgodnie z przepisami wyłonienie będzie trwało  

41 dni. O tym mówią procedury: 21 dni od ukazania się ogłoszenia na BIPie na składanie 

ofert następnie 20 dni na ich rozstrzygnięcie. Jeżeli są jakieś pytania to Zarząd na nie 

odpowie. 

 

Na posiedzenie przyszła radna Monika Niedźwiecka (18+1=19). 

 

III. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu 

Gryfińskiego za rok szkolny 2016/2017 

 
Zastępca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Jan Podleśny przedstawił film  

pt. Podsumowanie Sportowego Powiatowego Współzawodnictwa Szkół – rok szkolnym 

2016/2017, powiedział cytat: „Rola sportu w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Sport 

jest jednym z elementów życia społecznego. Trudno sobie wyobrazić nasze codzienne życie 

bez sportu. Miliony ludzi na świecie uprawiają sport dla zdrowia i kondycji fizycznej oraz po 

to, aby poczuć wspólnotę i współzawodnictwo z innymi. Nie ulega wątpliwości,  

że uprawiając sport wdrażamy wiele wartości m.in. tolerancję, ducha działania społecznego, 

poczucia sprawiedliwości i siłę charakteru. Dlatego właśnie sport stanowi niezastąpione 

narzędzie wychowawcze. Musimy lepiej wykorzystać edukacyjne wartości sportu, 

szczególnie ważne jest wprowadzenie młodych ludzi w świat sportu. Podstawy dla aktywnego 

uprawiania sportu w wolnym czasie aż do późnego wieku, rodzą się w latach dzieciństwa  

i wczesnej młodości. We wczesnym dzieciństwie i młodości sport wywiera znaczny wpływ 

na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i intelektualny. Promując odpowiednie 

zachowania, kształtuje charakter i tożsamość oraz poprawia naszą ogólną kondycję. Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gryfinie dzięki wsparciu finansowemu przez Radę Powiatu, realizuje 

ww. aspekty w wychowaniu młodego człowieka. W roku szkolnym 2016/2017 na terenie 
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powiatu przeprowadzono ok. 100 imprez sportowych, w których udział wzięło prawie 9 000 

uczestników począwszy od mistrzostw rejonu, powiatu, województwa, aż po finał krajowy. 

W Powiatowym Współzawodnictwie Szkół Podstawowych punktacja przedstawia się 

następująco: 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie - 254 pkt. 2. Szkoła Podstawowa  

w Moryniu - 220 pkt. 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie - 205 pkt. Do rywalizacji 

przystąpiło 23 szkoły podstawowe z naszego powiatu. Wśród gimnazjów punktacja 

przedstawia się następująco: 1. Gimnazjum nr 1 w Gryfinie - 272 pkt. 2. Gimnazjum nr 2  

w Gryfinie - 258 pkt. 3. Gimnazjum w Mieszkowicach - 236 pkt. W rywalizacji wzięło udział 

12 gimnazjów z naszego powiatu. Natomiast w Szkołach Ponadgimnazjalnych punktacja 

przedstawia się następująco: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 346 pkt.  

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie - 241 pkt. 3. Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie - 188 pkt. W zawodach rywalizowały 4 szkoły  

z naszego powiatu. Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół nasze szkoły 

uplasowały się na dobrych pozycjach. Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie, która zajęła wysokie 6 miejsce w województwie. 

Kolejnymi szkołami była Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie - 27 miejsce w województwie 

oraz Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju - 38 miejsce w województwie. Wśród 

gimnazjów 17 miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Gryfinie. Kolejne było Gimnazjum  

nr 2 w Gryfinie, które zajęło 20 miejsce w województwie, a później Gimnazjum  

w Widuchowej, które zajęło 24 miejsce. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepszy  

w województwie po raz kolejny okazał się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, 

który zajął wysokie 4 miejsce w województwie. Na 16 miejscu uplasował się Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, natomiast trzeci był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Gryfinie - 22 miejsce w województwie. W szkołach podstawowych i gimnazjach powiat 

gryfiński zajął wysokie 2 miejsce w województwie, natomiast w szkołach 

ponadgimnazjalnych - 6 miejsce. Ogólnie nasz powiat zajął wysokie 3 miejsce  

w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 2016/2017.  

Na przedstawionej mapie województwa zachodniopomorskiego zostały pokazane odległości 

jakie pokonuje nasza młodzież, dzięki dużemu wsparciu przez powiat, w celu realizacji 

kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, oddalając się w najdalsze miejsca województwa: 

Tychów, Białogard, Mrzeżyno, Koszalin, Kołobrzeg.”  

Starosta Gryfiński i Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli puchary oraz listy gratulacyjne 

przedstawicielom wszystkich wyróżnionych szkół. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski podziękował Dyrektorowi  

J. Podleśnemu za prezentację wyników, dodał, że największe brawa należą się młodzieży  

ale również nauczycielom, gdyż bez nich nie byłoby tych wyników. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w ramach sprawozdania z prac 

Zarządu, ale również tego, co przed chwilą zostało przedstawione przypomniał, że powiat 

gryfiński wspiera Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie kwotą 120 000,00 zł, który jest 

odpowiedzialny za realizację międzyszkolnego sportu. Taka sama kwota zapewne zostanie 

powtórzona w budżecie powiatu na 2018 rok. Zawsze zastanawiamy się wszyscy czy warto 

wspierać taką działalność, czy jest ona ważną działalnością? Akurat dyrektor Liceum  

w Gryfinie powiedział mu, że na pewno tak, bo oprócz przypisanej nauczycielom  

i uczniom podstawy programowej, niewątpliwie rozwija i wzbogaca szkołę. Starosta zwrócił 

się do obecnych na sali dyrektorów z podziękowaniami oraz z prośbą o przekazanie tych słów 

uczniom, którzy oprócz nauki znajdują czas na sportową rywalizację. Dodał,  

że na poprzedniej sesji poinformował o tym, że Zarząd Powiatu powołał panią Julię Porwit  

na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz o tym,  

że pani dyrektor osobiście wystąpi na sesji. Pani dyrektor opowie o swoich planach, co do 

prowadzenia DPS, a ponieważ jest wieloletnim pracownikiem DPS to zna jednostkę  

od „podszewki”. 

 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Julia Porwit powiedziała,  

że jest jej niezmiernie miło i jest to zaszczyt, że może stanąć przed Radą jako Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Chciała z tego miejsca bardzo podziękować panu 

Staroście, Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Gryfinie, za obdarzenie jej zaufaniem  

i powierzenie do realizacji tak ważne zadanie, jakim jest pełnienie funkcji dyrektora. Jest to 

Dom z 34-letnią tradycją, w którym znajduje swoje miejsce na ziemi 120 mieszkańców,  

w tym przewidzianych jest 80 miejsc dla dorosłych oraz 40 miejsc dla dzieci. Mieszkają tam 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z wieloma chorobami sprzężonymi, które na co 

dzień potrzebują bardzo dużo wsparcia, opieki i troski w codziennym funkcjonowaniu  

i wykonywaniu codziennych czynności. Zna ten Dom od wielu lat, dlatego jest to dla niej 

szczególne miejsce i szczególna sytuacja. Doskonale zna problemy tego Domu, ale także wie 

jaki jest potencjał w tej placówce, aby mogła się nadal rozwijać w sposób nowoczesny 

korzystając ze wszystkich możliwych nowoczesnych osiągnięć i rozwiązań, lecz zachowując 

przy tym wszystkim charakter tego ciepłego, dobrego Domu. Należy mieć na uwadze to,  
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że mieszkańcy tej placówki, nasi mieszkańcy, w bardzo dużym procencie nie mają żadnego 

kontaktu ze swoimi rodzinami i najbliższymi. To pracownicy i osoby z nimi współpracujące 

jako wolontariusze, zapewniają im poczucie bezpieczeństwa, miłości i poczucie bycia  

w rodzinie. Jest jej niezmiernie miło i jest dumna, że może być dyrektorem tego Domu,  

lecz chciałaby powiedzieć, że sama nie zrealizuje założeń, które chce osiągnąć. Nie wie czy 

będzie to nowoczesna placówka, lecz bardzo liczy na współpracę. Bardzo liczy na pomoc 

wszystkich, którym ten Dom jest bliski i którym zależy na tym, żeby było to fajne miejsce  

do życia dla jego mieszkańców. Bardzo dziękuje. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski podziękował pani Dyrektor  

i w imieniu radnych powiedział, że będą wspierać i starać się ułatwiać pracę Państwu i pobyt 

pensjonariuszom. 

 

IV. Wnioski i interpelacje radnych.  

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

międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje: 

- interpelacja nr 67/17 radnego Mariusza Adamskiego z dnia 21 września 2017 r.  

dotyczy: 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". 

(wszyscy radni otrzymali). 

- interpelacja nr 69/17 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 4 października 2017 r.  

dotyczy: drogi powiatowej Nr 1388Z. 

„Na prośbę mieszkańców miejscowości Kamienny Jaz w gminie Chojna zwracam się z prośbą 

o zainteresowanie odcinkiem drogi powiatowej 1388Z. W kilku miejscach roślinność wchodzi 

w pas drogowy i pobocza. Droga jest bardzo wąska, poruszają się nią często maszyny 

rolnicze, brak poboczy utrudnia wymijanie. Jezdnia ma również kilka ubytków, które 

należałoby uzupełnić. Proszę aby powyższą prośbę przekazać do Wydziału Zarządzania 

Drogami". 

(wszyscy radni otrzymali). 

- interpelacja nr 70/17 radnego Arkadiusza Łysika z dnia 13 października 2017 r.  

dot. udzielenia pomocy finansowej pokrzywdzonemu przez huragan „Ksawery”  
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„W związku z huraganem „Ksawery”, w dniu 05.10.2017 r. w m. .....* zostało kompletnie 

zniszczone pokrycie dachowe /wyrwane całe połacie, krokwie łaty/. Dodatkowo w roku 

ubiegłym właściciel budynku wymienił zniszczone uprzednio pokrycie na nowe. W chwili 

obecnej mieszkańcy miejscowości próbują pomóc w tej trudnej sytuacji, natomiast powyższe 

jest niewystarczające a dodatkowo okazało się, że niestety budynek nie był ubezpieczony. 

Starty szacowane są na około 40 tys. zł. Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą o 

pomoc finansową, która umożliwiłaby choć częściowo dokonać naprawy budynku przed 

nadchodzącą zimą". 

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764)  

w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.  

z 2016 r., poz. 922). 

(wszyscy radni otrzymali). 

- interpelacja nr 71/17 radnego Arkadiusza Łysika z dnia 13 października 2017 r.  

dot. remontu drogi powiatowej w m. Dobropole Gryfińskie  

„Zwracam się z prośbą o ujęcie w budżecie powiatu gryfińskiego na rok 2018 wydatku 

związanego z remontem drogi powiatowej w m. Dobropole Gryfińskie, gmina Stare 

Czarnowo. Obecna nawierzchnia asfaltowa praktycznie nie istnieje. Długość drogi  

w miejscowości to około 600 mb. w drodze nie ma kanalizacji oraz sieci wodociągowej.” 

(wszyscy radni otrzymali). 

 

Posiedzenie opuścił radny Mariusz Adamski (19-1=18). 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 2/XXXII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4) i umożliwił dyskusję. Poprosił o kilka słów wyjaśnienia na temat projektu 

uchwały. 

 

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

powiedziała, że został złożony pakiet ośmiu uchwał dotyczący stwierdzenia przekształcenia 

szkół, których termin przyjęcia, zgodnie z wolą ustawodawcy, upływa 30 listopada br. 
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Przekształcenia dotyczą dwóch Szkół Podstawowych, które są umiejscowione w szkołach 

specjalnych. Stwierdza się przekształcenie szkół podstawowych z 6-letnich na 8-letnie,  

w których będą funkcjonowały oddziały gimnazjum do wygaszenia (gimnazjum). Kolejne 

trzy uchwały stwierdzają przekształcenie Zasadniczych Szkół Zawodowych w Szkoły 

Branżowe I Stopnia, w których również do wygaszenia będą funkcjonowały klasy tychże 

zasadniczych szkół zawodowych. Kolejne dwie uchwały stwierdzają przekształcenie Szkoły 

Przyspasabiającej do Pracy. Są to szkoły umiejscowione w szkołach specjalnych. Jeżeli 

chodzi o te projekty uchwał to dla ucznia nic się nie zmienia, nadal jest trzyletni cykl 

natomiast z ustawy o systemie oświaty zostały usunięte zapisy, które normowały tworzenie 

tychże szkół i zostały one wprowadzone do ustawy – Prawo oświatowe. Taka szczególna 

zmiana dotyczy tego, że do tych szkół będą mogli w przyszłości być przyjmowani uczniowie 

po ośmioletniej szkole podstawowej, a nie jak dotychczas po sześcioletniej, i po szkole 

branżowej. Z kolei ostatnia uchwała stwierdza przekształcenie Szkoły Policealnej, która jest 

umiejscowiona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Tutaj ustawodawca 

przewidział przekształcenie tej szkoły ze względu na zmiany podstaw prawnych. Dla 

potencjalnego ucznia nic się nie zmienia, bo przypomniała że szkoła nigdy nie prowadziła 

naboru i właściwie funkcjonuje tylko „na papierze”. Niemniej jednak ustawodawca każe 

przekształcić tę szkołę. Dla ucznia nic się nie zmienia, gdyż cykl kształcenia będzie nie 

dłuższy niż dwa i pół roku, a do szkoły tej będą mogli być przyjmowani słuchacze  

po ukończonej Szkole Branżowej I Stopnia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/209/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej 

Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie 

(druk nr 3/XXXII); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/210/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej 

Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka 

I w Chojnie, została podjęta jednogłośnie. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 4/XXXII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/211/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym 

Czarnowie, została podjęta jednogłośnie. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej  

w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I  

w Chojnie (druk nr 5/XXXII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  
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wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/212/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, została podjęta jednogłośnie. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej  

w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I  

w Chojnie (druk nr 6/XXXII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/213/2017 w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania 

Warszawskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Gryfinie (druk nr 7/XXXII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/214/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, została podjęta jednogłośnie. 
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XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (druk  

nr 8/XXXII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/215/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, została podjęta jednogłośnie. 

 

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 9/XXXII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/216/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły 

Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie wrócił radny Mariusz Adamski (18+1=19). 

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2018 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 

oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia,  

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 10/XXXII); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/217/2017 w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

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

na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, 

położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (druk nr 11/XXXII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/218/2017 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony 

części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków 

dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk  

nr 12/XXXII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  
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wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/219/2017 w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg 

powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 

(druk nr 13/XXXII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 19,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/220/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2017 rok (druk nr 14/XXXII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 1,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/221/2017 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok, została 

podjęta większością głosów. 

 

XVIII. 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 15/XXXII); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 19 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 1,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXII/222/2017 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. 

 

XIX. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. 

(druk nr 16/XXXII); 

 

-odczytanie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

Nr CCXC.501.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 

- przedstawienie informacji  

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła prezentację multimedialną, stanowiącą  

załącznik nr 5. 

 

- dyskusja. 

brak. 

 

XX. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych (Starosta 

Gryfiński, Przewodniczący Rady). 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym, jako upoważniony z mocy ustawy dokonał i odczytał 

analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu, 

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 
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osoby wydające decyzje administracyjne w jego imieniu. Analiza obejmowała  

35 pracowników. Wszystkie osoby zobligowane do przedłożenia oświadczenia majątkowego 

za 2016 rok, złożyły je w ustawowym terminie. Błędy zdarzają się w składanych 

oświadczeniach majątkowych, przede wszystkim dotyczące wskazania przynależności, 

majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową - przede 

wszystkim w części A, pkt 8 oświadczenia. Pracownicy zostali poinformowani  

o konieczności rzetelnego przedkładania oświadczań. Natomiast z analizy złożonych 

oświadczeń nie wynika pomimo tychże błędów, żeby zaistniały w jego ocenie jakieś 

przesłanki, aby nadawać dalszy bieg tym oświadczeniem, które miały błędy (informacja 

stanowi zał. nr 6). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował, iż wpłynęły 

dwa pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stargardzie znak: 3214-SKA-2.4006.2.2017 

(stanowi zał. nr 7) oraz znak: 3214-SKA-2.4006.26.2017 (stanowi zał. nr 8). Następnie 

odczytał swoją analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu  

w Gryfinie (informacja stanowi zał. nr 9). Przewodniczący odczytał pismo Dyrektora 

Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: P-1.414.68.2017.AB  

z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące złożenia oświadczeń majątkowych przez Starostę 

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (zał.  

nr 10). 

 

XXI. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 67/17 radnego Mariusza Adamskiego (stanowi 

zał. nr 11), na interpelację nr 68/17 radnego Tomasza Mirakowskiego (stanowi zał. nr 12), 

na interpelację nr 69/17 radnego Pawła Sławińskiego (stanowi zał. nr 13), na interpelację  

nr 70/17 radnego Arkadiusza Łysika (stanowi zał. nr 14). 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że chciałby prosić pana Starostę żeby powiedział 

kilka słów, które radny usłyszał na ostatniej komisji dotyczące tych wszystkich starań, które 

w tej chwili Zarząd podejmuje, aby wreszcie powstał ten szpital. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że prosi radnego 

żeby tę prośbę złożył w następnym punkcie. 

 

XXII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że dla niego najważniejsza jest sprawa powstania 

szpitala, bo warunki są trudne i dla personelu i dla pacjentów. Wszystko to wiemy, ponieważ 

Zarząd w ciągu ostatnich dwóch miesięcy podejmował różnego rodzaju decyzje, które mają 

doprowadzić żeby jednak była rozbudowa i izba przyjęć łącznie z oddziałami powstała  

na miarę tego XXI wieku. Takie informacje uzyskał od pana Starosty i chciałby, żeby  

to wszyscy usłyszeli.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to związane z udzieloną 

odpowiedzią na interpelację radnego T. Mirakowskiego. Dzisiaj na sesji wspólnie została 

podjęta uchwała dot. wieloletniej prognozy finansowej, w której m.in. została wprowadzona 

inwestycja pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” zaplanowana do realizacji  

na trzyletni okres. Jeszcze w tym roku będziemy chcieli przeprowadzić procedury 

przetargowe, o czym informował na komisji, stąd zapis w WPF: w tym roku 20 000,00 zł  

na przygotowanie dokumentacji przetargowej, 5 milionów złotych w 2018 roku i 5 milionów 

w 2019 roku. Oczywiście szacunek inwestycji wynika z pierwszego podejścia, kiedy  

to jeszcze robiła spółka Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., i bazowane jest na ofercie, 

która została wykonana. W międzyczasie również odbywało się Zgromadzenie Wspólników, 

na którym poinformował, że bez względu na to, jak się zachowa współudziałowiec w związku 

z pierwszym fiaskiem, powiat będzie realizował tę inwestycję we własnym zakresie, w sensie 

merytorycznym. Natomiast oczywiście oczekuje, zgodnie z zawartym tutaj programem 

inwestycyjnym, udziału finansowego w zadeklarowanej kwocie. Radni do materiałów 

sesyjnych dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymali historię spółki zarówno 

kiedy powiat był 100% udziałowcem i od 2012 roku z udziałem Domu Lekarskiego SA. Jak 

również w materiale zostały załączone te zobowiązania inwestycyjne i odhaczone plusy  

i minusy, co zostało za ten okres do dnia dzisiejszego zrealizowane, a co nie. W związku  

z tym jeżeli chodzi o to, co powiat oczekuje od Domu Lekarskiego SA. to udział finansowy  

w budowie szpitala w kwocie 1 870 000 zł i dotychczas niezrealizowane, jak wynika z tych 

analiz, zakupy czterech sprzętów, w tym jednego stołu operacyjnego, ponieważ jeden został 

wcześniej już zakupiony, oraz trzech innych urządzeń. Powiat szacuje, że jest to kwota około 
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200 000 zł, bo do takiej się zdeklarował Dom Lekarski SA. Na dzisiejszym posiedzeniu 

Zarządu, żeby kontynuować i realizować to zadanie oraz mieć pewność, że Dom Lekarski 

SA. to zobowiązanie w innej formie czyli nie tak, jak na początku planowaliśmy poprzez 

spółkę Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., zrealizuje to zadanie, Zarząd przyjął trzy 

dokumenty: aneks do umowy dzierżawy, aneks do umowy inwestycyjnej i porozumienie 

trójstronne z uwagi na to, że to również dotyczy szpitala. Reasumując to z tych dokumentów, 

myśli że będzie można oczywiście jeszcze szczegółowiej je omówić, jasno wynika,  

że realizując w ten sposób będzie to budowane i będzie to majątek powiatu. Dom Lekarski 

SA. przekaże kwotę, o której mówił, bezpośrednio do powiatu, przystępując do tak zwanego 

długu (będzie to dług Domu Lekarskiego SA. wobec spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie  

Sp. z o.o.). Wymagało to trochę pracy, te dokumenty zostaną przesłane do Domu Lekarskiego 

SA., i ma nadzieję, że Dom Lekarski SA. bez problemu je podpisze. Równolegle trwają prace 

związane z przepisaniem pozwolenia na budowę na Powiat Gryfiński, ponieważ obecne 

pozwolenie wystawione było na Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Nie jest to prosta 

czynność o tyle, że działka jest wydzielona, gdzie może okazać się że dojdzie do jej scalenia. 

Ma nadzieję, że ta inwestycja, o której mówi radny T. Mirakowski, ruszy i będzie 

realizowana. Jeżeli chodzi o projekt, to jak mówił na komisji, jest udostępniony i obejmuje 

całość inwestycji tak, jak było to wynegocjowane w 2012 roku. Jest część, która była częścią 

zobowiązaną i ta, która była niezobowiązaną częścią czyli dwie sale operacyjne, oczywiście 

izba przyjęć, oddział porodowy. Jest wszystko to, co powinno być w XXI wieku. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że Dom Lekarski nie zawsze dotrzymywał swoich 

zobowiązań. Czy te kwoty, o których wspominał pan Starosta, wymagają jakiś osobnych 

porozumień i zabezpieczenia ze strony powiatu, czy wynikają z podpisanych dokumentów? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że te kwoty wynikają z dokumentów 

podpisanych już w 2012 roku. Jest to rozliczenie ich zobowiązań, które już ponieśli  

i uregulowali oraz to, co po prostu pozostało z tychże zobowiązań. Dokumenty, które zostały 

przedstawione radnym, są dosyć czytelne, ale myśli że na komisjach można jak najbardziej 

wrócić do ich analizy. 

 

Radna Joanna Kostrzewa złożyła interpelacja Nr 72/17: 

„Proszę o udzielenie informacji w formie pisemnej wszystkim Radnym V Kadencji Rady 

Powiatu Gryfino: 
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1. Jakie są wnioski pokontrolne audytu spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 

przeprowadzonej w 2017 roku. 

2. Jak wyglądają wpłaty za czynsz dzierżawny spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 

w latach 2012-2017. 

3. Jak wyglądają umorzenia czynszu dzierżawnego spowodowane poniesionym nakładem  

na inwestycje przez spółkę Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Proszę o wymienienie  

na co zostały poniesione w latach 2012-2017. 

4. Czy sprzęt wniesiony przez Dom Lekarski S.A. jest własnością spółki Szpital Powiatowy  

w Gryfinie i czy znajduje się w ich aktywach. Proszę o wymienienie jaki to jest sprzęt. 

5. Jaka jest struktura zatrudnienia w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie. Ilu lekarzy 

obsługuje działalność Szpitala i jakiej są specjalności, jak wygląda struktura płacowa 

Szpitala. 

6. Proszę o przedstawienie treści umowy zawartej między Starostwem Powiatowym  

w Gryfinie a Domem Lekarskim S.A. oraz z późniejszymi jej poprawkami które punkty wyżej 

wymienionej umowy zostały zrealizowane a które nie. 

7. Proszę o informację na temat nakładów poniesionych przez Dom Lekarski S.A. w okresie 

od 2012 do 2017 na rzecz spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z .o.o. a jakie były nakłady 

ze strony budżetu Powiatu Gryfińskiego (remonty oraz poprawa warunków funkcjonowania  

i dostępności do usług medycznych – w tym białe soboty i przygotowanie ZOL w Gryfinie, 

Hospicjum Stacjonarne w Gryfinie, Przychodnia Specjalistyczna w Chojnie)”. 

 

Radny Zdzisław Malik złożył interpelacja Nr 73/17: 

„Zwracam się z prośbą o remont drogi powiatowej nr 121 na odcinku od ronda w Bani  

do zakrętu w miejscowości Piaseczno w Gminie Banie. Do remontu jest odcinek na długości  

4 km 800 metrów. Droga ta jest bardzo wyboista na odcinku 3,5 km, (w ciągu tych trzech lat 

zrobiono tylko tyle, że postawiono znak, że są wyboje) drogą tą są dowożone dzieci do szkoły 

w Bani”. Radny zapraszany na sesje w Gminie Banie ciągle jest wypytywany przez 

wyborców o remont tejże drogi. Stąd powyższa prośba do Rady i Zarządu Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że oczywiście 

radni przez 24 godziny na dobę mogą składać wnioski i interpelacje, jednak prosi  

aby pamiętać, że w punkcie IV porządku obrad były wnioski i interpelacje radnych. To tak na 

przyszłość, żeby pamiętać że istnieje porządek obrad. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że najpierw chciałby odnieść się  

do interpelacji radnej J. Kostrzewy, ponieważ ona jest obszerna zresztą w części można 

powiedzieć, że odpowiedzi syntetyczne są też w materiałach, które właśnie są dołączone do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Te wszystkie dokumenty, o które Pani radna interpeluje 

oczywiście zostaną skomasowane i przedłożone. Natomiast odnosząc się do interpelacji 

radnego Z. Malika, rozumie zakres, tylko chciałby uściślić, że powiat gryfiński jest 

odpowiedzialny za tę drogę od dwóch lat i te garby, znaki, bo pan radny jasno powiedział, że 

one stoją od trzech lat – to może powiedzieć, że jest mu przykro, że tej drogi Zarząd 

Województwa przez te lata po prostu nie widział i nas tak szczerze mówiąc uszczęśliwił jedną 

z gorszych dróg. Nie zwalnia nas to oczywiście z odpowiedzialności natomiast nie jesteśmy w 

stanie nagle zmienić priorytetów. Będziemy robić wszystko, żeby w jak najkrótszym czasie 

ten stan drogi poprawiać. Może z góry od razu powiedzieć, bo to wszyscy chyba widzimy ile 

kosztują drogi, że wyremontowanie 4,5 kilometra drogi to jest koszt około 6 milionów 

złotych.  

 

Radny Zdzisław Malik powiedział, że ta droga była jeszcze powiatowa, bo pytał na komisji 

chyba w 2015 roku, panią z Obsługi Rady czy jako powiatowy radny może złożyć taką 

interpelację jak droga jest jeszcze wojewódzka. Złożył i przyszło pismo do wiadomości Rady 

Powiatu, że wiedzą że ta droga jest taka, że czuwają i w razie jak się pogorszy to będą 

naprawiać. Wolą Zarządu Marszałka było przekazać ją do powiatu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski odnosząc się do informacji  

o ogłoszeniu konkursu na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej w Dębcach i Trzcińsku-

Zdroju, poprosił Zarząd Powiatu o zastanowienie się nad ograniczeniem sytuacji, w której 

prezes zarządu stowarzyszenia prowadzącego DPS jest jednocześnie dyrektorem DPS. Rodzi 

to niepotrzebne komentarze, że jedna osoba sama siebie kontroluje i realizuje zadanie 

zlecone. 

Pismo znak: BRZ.0002.32.2017.DK 

 
XXIII. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował  

o planowanych terminach sesji Rady Powiatu: 9 listopada br. uroczysta sesja Rady Powiatu  
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z okazji Święta Niepodległości i rozdania Bocianów - Nagród Starosty Gryfińskiego;  

30 listopada i 21 grudnia br. sesja Rady Powiatu.  

 

XXIV. Zakończenie posiedzenia. 
   

O godz. 16.00 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XXXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


