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 PROTOKÓŁ nr XXXIV/17 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 30 listopada 2017 r. 

 

XXXIV 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 radnego Rady 

Miejskiej w Gryfinie Łukasza Kamińskiego, zastępcę Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Sławomira Koniecznego, 

kierowników jednostek organizacyjnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady 

Powiatu, 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 XXXII/17 z dnia 26.10.2017 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

Protokół nr XXXIII/17 z dnia 09.11.2017 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

Na posiedzenie przyszedł radny Paweł Sławiński (16+1=17). 

 

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXIV).    
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

z części posiedzeń, a na bieżąco informowani byli o porządkach obrad. Z pracą Zarządu 

Powiatu, od porządków obrad po protokoły z posiedzeń, można zapoznać się na stronach 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu  

w okresie międzysesyjnym przede wszystkim pracował nad najważniejszym dokumentem 

jakim jest projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 r. W dniu 13 listopada Zarząd 

przyjął projekt budżetu na 2018 r., który w ustawowym terminie w dniu 15 listopada 

przekazał Radzie Powiatu. Punktem dzisiejszych obrad sesji jest m.in. informacja o stanie 

środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego i właśnie w projekcie budżetu  

w części jest odpowiedź na to jak powiat będzie reagował na niektóre zadania. Odnosząc się 

do projektu budżetu na kolejny rok poinformował, że dochody projektowane są na poziomie 

84 500 000,00 zł i będą większe od dotychczasowych w stosunku do 2017 roku o około 

10 000 000,00 zł. Wynika to stąd, że w budżecie na rok 2018 zmienia się mechanizm 

rozliczania domów pomocy społecznych. Środki, które dotychczas domy pomocy 

społecznych zbierały w imieniu powiatu od mieszkańców gmin stają się dochodami powiatu. 

Oczywiście DPS-y otrzymają z powrotem te środki na swoją działalność, bo zgodnie  

z przepisami wszystkie środki, które są gromadzone na rzecz DPS muszą być 

wykorzystywane na ich rzecz. Wiąże się to również z tym, że Zarząd ogłosił przetarg,  

a następnie powołał komisję konkursowej do rozstrzygnięcia zadania na prowadzenie Domu 

Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Oferty 

zostaną rozpatrzone w grudniu. Budżet na 2018 r. po stronie wydatków został zaplanowany 

na poziomie 92 000 000,00 zł. Jak już widać będzie to budżet deficytowy, w tej różnicy kwot 

planowana jest nadwyżka z lat poprzednich, ale również planowany jest do zaciągnięcia 

kredyt, który wpisany jest w wieloletnią prognozę finansową, co było przedmiotem ostatniej 

sesji. Jest to kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł na rozpoczęcie zadania jakim jest 

rozbudowa szpitala powiatowego. Przygotowując się do tego zadania Zarząd w okresie 

międzysesyjnym ogłosił przetarg a w dniu dzisiejszym na posiedzeniu dokonał wyboru firmy, 

która opracuje tzw. program funkcjonalno-użytkowy, który jest wymagany zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych do przeprowadzenia procedury przetargowej. Jak wynika  

z zawartej umowy firma ma opracować taki dokument do dnia 12 stycznia 2018 r. Projekt 

budżetu powiatu na 2018 r. wiąże się z zadaniami z zakresu ochrony środowiska. W ciągu 

roku powiat gromadzi środki w wysokości około 800 000 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie 

ze środowiska naturalnego. Po stronie wydatków ta kwota przechodzi na zadania z zakresu 

ochrony środowiska. To, co Zarząd planuje do realizacji w 2018 roku, to zgodnie z przyjętym 
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przez Radę regulaminem już wcześniej przyjmowane są takie wnioski. W tym okresie Zarząd 

musiał jeszcze dokonać właściwie równolegle z zamykaniem projektu budżetu pewne 

wydatki, dlatego że ogłaszając nabór nie określił limitu środków. Zadanie wpisane jest jako 

wspomaganie podmiotów i mieszkańców do kwoty 4 000 zł na zmianę źródeł ciepła  

na ekologiczne. W tym roku, jak na możliwości powiatu, wpłynęło dosyć dużo wniosków  

i w rezultacie nie wiadomo, czy uda się wszystkie zrealizować. Zaplanowana kwota to około 

160 000 zł. Może tak się zdarzyło, ponieważ żadne gminy nie przyjmują wniosków, chyba 

jedynie tylko Gmina Gryfino, która akurat chce rozpocząć ten program. Stąd tak duża ilość 

wniosków w tej sprawie złożona do powiatu. W związku z tym, żeby wnioskodawcy nie czuli 

się zawiedzeni, że nie zostali poinformowani, że limit środków również będzie determinował 

sposób ich rozpatrywania, Zarząd musiał dokonać pewnych zmian. Zostało to tak zrobione 

również dlatego, że Zarząd i Rada wysłuchują sprawozdań o zanieczyszczeniu atmosfery  

w szczególności w zakresie pyłów rakotwórczych i innych. Eliminacja takich zanieczyszczeń 

powinna być i jest priorytetem. W okresie przede wszystkim zimy wszyscy, w różnych 

rejonach powiatu, zaczynamy odczuwać dolegliwości zapachowe. Są to przede wszystkim  

te indywidualne źródła grzania. W pewnych regionach, ulicach miasta jest mniej lub bardziej 

odczuwany zapach w powietrzu. Nawiązując jeszcze do budżetu, który z pewnością 

zdeterminowany jest sprawami remontów, napraw dróg, w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 powiat złożył projekt 

dotyczący gminy Cedynia m. Golice - przejazd przez miejscowość i dojazd do kopalni 

kruszyw. W tej chwili powiat jest dosyć wysoko, bo na 12 pozycji w oczekiwaniu  

na dofinansowanie. Wojewoda przeznaczył na ten program pulę wielkości 61 milionów 

złotych, łącznie na gminy i powiaty. Zatem teoretycznie, o ile nie zostaną zmniejszone środki, 

powiat powinien otrzymać dofinansowanie na złożony projekt. Również w budżecie powiatu 

zawarta została inwestycja na drogę w Trzcińsku-Zdrój w m. Gogolice. Na tę inwestycję 

powiat przygotowuje się do złożenia wniosku na dofinansowanie do końca stycznia 2018 r. w 

ramach Programu ochrony gruntów rolnych. Poza tym powiat ma podpisaną umowę na drogę, 

która już jako trzecia będzie realizowana w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich. 

Jest to droga łącząca trzy gminy, na której wykonywany będzie w Gminie Widuchowa 

odcinek Kłodowo-Żelechowo w m. Wilcze. Jednakże finansowanie tej drogi również dotknie 

2019 roku z uwagi na to, że program ze względu na swoje warunki, niewielki element będzie 

wykonywany w 2019 roku. Wynikało to z metodologii tegoż programu. W bieżącym roku 

oczywiście też z tego programu został wykonany odcinek drogi w Gminie Trzcińsko-Zdrój. 

Jednak program ma to do siebie, że w rezultacie działa na zasadzie refundacji. Zapewne 
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zwroty przyjdą dopiero w następnym roku. W międzyczasie czasopismo samorządowe 

„Wspólnota” opublikowało informację i zestawienia o zdolnościach kredytowych 

samorządów gminnych, powiatowych i województw. Powiat Gryfiński jeżeli chodzi  

o zdolności kredytowe na 316 powiatów w skali kraju jest na 22 miejscu, a w województwie 

zachodniopomorskim na 1 miejscu. „Wspólnota” pokazała zestawienia w latach nie tylko 

2014-2018, ale również w którym miejscu powiat znajdował się w 2006 roku kiedy był  

na 260 miejscu w rankingu. Wszyscy wiedzą, że powiat był wtedy „pod ścianą”, co pokazuje 

jaką drogę musieliśmy przejść. Często budżety z tytułu ostrożności wspierane są możliwością 

zaciągnięcia kredytu. Dzieje się tak dlatego, że powiat właśnie inwestuje czy buduje  

w oparciu o środki zewnętrzne, do których nie zawsze jest gwarancja, że przyjdą na czas.  

Ma nadzieję, że jak będzie jeszcze dzisiaj okazja lub ewentualnie na grudniowej sesji przy 

uchwalaniu budżetu przedstawi co udało się wykonać w tym roku. Starosta dodał, że kiedy 

odbywała się uroczysta sesja Rady Powiatu, pani radna Anna Ciszkiewicz, jak również  

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Stawiarska reprezentowały 

powiat na jednej z konferencji na której wręczano różnym podmiotom nagrody za działalność 

w sferze społecznej. Powiat Gryfiński został wyróżniony w kategorii „Samorząd przyjazny 

ekonomii społecznej” przez Kapitułę Konkursu Marszałka „Lider Ekonomii Społecznej 

2017”. Podziękował wszystkim, którzy brali udział w tych działaniach. 

 

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Stawiarska powiedziała, 

że tak jak wspomniał pan Starosta w dniu 9 listopada br. wraz z panią radną Anną 

Ciszkiewicz brały udział w konferencji, na której m.in. zostały rozdane nagrody i wyróżnienia  

w różnych kategoriach. Powiat Gryfiński został wyróżniony w kategorii „Samorząd przyjazny 

ekonomii społecznej” przez Kapitułę Konkursu Marszałka „Lider Ekonomii Społecznej 

2017”. Jest to bardzo duży zaszczyt dla powiatu co ma związek z faktycznym rozwojem 

ekonomii społecznej, szczególnie związanym w ostatnim czasie z tworzeniem Zakładu 

Aktywności Zawodowej oraz dobrze prosperującymi Warsztatami Terapii Zajęciowej  

i Spółdzielnią Socjalną w Goszkowie. 

 

Na posiedzenie przyszła radna Monika Niedźwiecka (17+1=18). 

 

III. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 2/XXXIV);  
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Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

dr inż. Sławomir Konieczny przedstawił informację o stanie środowiska naturalnego  

na terenie Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok (druk nr 2/XXXIV). 

 

Brak dyskusji. 

 

Na posiedzenie przyszła radna Joanna Kostrzewa (18+1=19). 

 

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 (druk nr 3/XXXIV);   

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

przedstawiła prezentację multimedialną pn. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2016/2017, która stanowi załącznik nr 4. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (19+1=20). 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że na stronie 9 informacji znajduje się podrozdział 

Stan organizacji poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przedstawiony materiał mówi raczej  

o pracy niż o organizacji, a przecież praca tej poradni jest olbrzymia. Oprócz poradni 

logopedycznej przyjmującej prawie 1000 dzieci, udzieliła również wsparcia dla około 250 

nauczycieli, 1500 porad dla rodziców i warsztaty. To jest piękna praca natomiast nie ma nic  

o organizacji pracy. Jak wygląda stan zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie i filii w Chojnie? Czy nie brakuje im ludzi do wykonywania takiej olbrzymiej 

pracy? 

 

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

odpowiedziała, jeżeli chodzi o stan zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

to przygotowując informację akurat nie robiła podziału i wszystkie liczby są sumowane. 

Dodała, że łącznie w Poradni jest 20,5 etatu bez rozdzielnia na Gryfino i Chojnę. Pani 

Dyrektor PPP nie wnosiła o zwiększenie liczby etatów, realizuje wszystkie zadania w ramach 

posiadanych etatów.  
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V. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja: 

- interpelacja nr 74/17 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 30 października 2017 r.  

dotyczy: uprzątnięcia zwisających gałęzi i połamanych drzew w ciągu drogi powiatowej. 

"Orkan Xavier, który na początku miesiąca wyrządził wiele szkód. Jak zauważa sołtys 

Lisiego Pola pomimo, że od tego czasu minęło już trzy tygodnie, nie uprzątnięto połamanych 

drzew w pasie drogi powiatowej na odcinku Nawodna - Lisie Pole. Szczególnie zwraca 

uwagę na drzewo znajdujące się w pobliżu cmentarza w Lisim Polu. Zwracam się z prośbą  

o uprzątnięcie pobocza drogi, szczególnie w miejscu gdzie znajduje się cmentarz jeszcze 

przed dniem 1 listopada, tak aby mieszkańcy, którzy będą odwiedzać groby bliskich, mogli 

spokojnie i bezpiecznie zaparkować pojazdy". (wszyscy radni otrzymali). 

 

Radny Tomasz Siergiej złożył wniosek nr 75/17: 

- prośba o zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Gryfinie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w celu złożenia sprawozdania z działalności 

pogotowia ratunkowego na terenie powiatu gryfińskiego, w związku z licznymi zgłoszeniami 

i skargami mieszkańców z południa powiatu na działania pogotowia, które wbrew woli 

pacjentów i ich rodzin przewozi pacjentów do szpitala w Dębnie, a nie w Gryfinie. 

 

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

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2018 (druk nr 4/XXXIV); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XXXIV/223/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018, została podjęta jednogłośnie. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych 

do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 5/XXXIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję. Poinformowała, że są dwie kandydatury: radny 

Zdzisław Malik i radny Roman Rataj. Obaj kandydaci wyrazili zgodę. W związku z brakiem 

głosów w dyskusji Przewodniczący w obecności 20 radnych zarządził głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 2,  

Uchwała nr XXXIV/224/2017 w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, została podjęta większością głosów. 

 

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

finansowej gminie Gryfino (druk nr 6/XXXIV); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/225/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 7/XXXIV); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/226/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 

Mieszkowice, została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego 

obowiązujących w roku 2018 (druk nr 8/XXXIV); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/227/2017 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania 

sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego 

obowiązujących w roku 2018, została podjęta jednogłośnie. 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 9/XXXIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  
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przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/228/2017 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   pomiędzy zadaniami w 2017 r., została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2017 rok (druk nr 10/XXXIV); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/229/2017 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 11/XXXIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 20,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIV/230/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu 

w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017–2039, została podjęta jednogłośnie. 
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XIV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 71/17 radnego Arkadiusza Łysika (stanowi zał. 

nr 6), na interpelację nr 72/17 radnej Joanny Kostrzewy (stanowi zał. nr 7), na interpelację  

nr 73/17 radnego Zdzisława Malika (stanowi zał. nr 8), na interpelację nr 74/17 radnego 

Pawła Sławińskiego (stanowi zał. nr 9). 

 
XV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przedstawił pisma zgodnie  

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

do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.  

 

Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 
1. Pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie znak: 3207.SKA-2.4006.18.2017.79 

BA/57501/2017 z dnia 30 października 2017 r. dot. analizy oświadczeń majątkowych  

– zał. nr 10. 

2. Pismo Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie znak: 3215.SKA-

4.4006.36.2017 z dnia 30 października 2017 r. dot. analizy oświadczeń majątkowych  

– zał. nr 11. 

3. Pismo Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego znak:S-1.941.1.2017.KH z dnia 27 października 2017 r. dot. przekazania 

analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim 

za 2016 rok opracowaną na podstawie art. 22 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej – zał. nr 12. 

4. Pismo Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej znak: ROPS-

V.052.19.2017.SK z dnia 25 października 2017 r. dot. przyznania Powiatowi 

Gryfińskiemu wyróżnienia w kategorii „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” przez 

Kapitułę Konkursu Marszałka „Lider Ekonomii Społecznej 2017” – zał. nr 13. 

5. Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie apelu dotyczącego poparcia protestu  

w służbie zdrowia – zał. nr 14. 

6. Pismo Przewodniczącej Zarządu Koła w Gryfinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną znak: SUU/368/2017 z dnia 7 listopada  
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2017 r. dot. wsparcia w pozyskaniu wkładu własnego przy zakupie 9 osobowego 

mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – zał. nr 15. 

 

Pismo, którego nie było w wykazie pism przekazanym Radnym w materiałach 
sesyjnych: 
 
1. Informacja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. o udzieleniu dotacji w 2017 r. na prace 

konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie województwa 

zachodniopomorskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej  

w Czachowie na zadanie pn. „Prace ratunkowe przy zagrożonej wieży dzwonnicy 

wbudowanej w korpus nawowy kościoła, zabezpieczające jej stabilność oraz remont 

kościoła” – zał. nr 16. 

2. Informacja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. o udzieleniu dotacji w 2017 r. na prace 

konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie województwa 

zachodniopomorskiego dla Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie - Stiftung Marienkirche 

Konigsberg/Neumark na zadanie pn. „Prace zabezpieczające dach kościoła - wymiana 

części pokrycia dachowego strona południowa” – zał. nr 17. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wpłynęło 

również zaproszenie do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki 

Nożnej Radnych Samorządów Sejmików, Miast, Gmin i Powiatów o Puchar Wojewody 

Lubuskiego, który odbędzie się w dniu 24 lutego 2018 r. – zał. nr 18. 

 

XVI. Zakończenie posiedzenia. 
   

O godz. 15.15 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XXXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 


