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PROTOKÓŁ nr XXXVII/18 

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 22 lutego 2018 r. 

  

XXXVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się w dniu 22 lutego 2018 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 19 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 zebranych gości,  

a wśród nich Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie Pana Kazimierza Piotrowskiego, 

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Pana Andrzeja 

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

Grzegorza Bogdanowicza,  kierowników jednostek organizacyjnych, stypendystów Rady 

Powiatu, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy, 

mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu i Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.  

Na protokolantów powołał Magdalenę Romankiewicz i Dominikę Konopnicką. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag 

(porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Protokół nr XXXVI/18 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd od dnia 31 stycznia br.  

do dnia dzisiejszego co tydzień pracował na swoich posiedzeniach. Na dzisiejszym 

posiedzeniu Zarząd gościł radną Joannę Kostrzewę. Starosta dodał, że chciałby poinformować 

o pracach Zarządu, które miały miejsce w czasie wykraczającym przygotowane 
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sprawozdanie, które zostało przedłożone radnym i udostępnione mieszkańcom. Zarząd ogłosił 

kolejne przetargi na modernizację dróg, które również mają szansę na dofinansowanie  

ze środków zewnętrznych. Mowa o przebudowie drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku 

o długości 750 mb., tj. od końca m. Trzcińsko-Zdrój w kierunku m. Gogolic. Wartość 

szacunkowa tego zadania wynosiła 900 tys. zł, równolegle został złożony wniosek  

do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zazwyczaj jest szansa uzyskania dofinansowania  

od 10% do 30%. Wielkość dofinansowania zależna jest od ilości składanych wniosków przez 

inne samorządy oraz od realizacji. Został również ogłoszony przetarg w Gminie Cedynia  

na przebudowę drogi powiatowej w Golicach, wartość tego zadania szacowana jest  

na ok. 1 mln zł. W ubiegłym roku, zgodnie z terminem, został złożony wniosek  

o dofinansowanie z  programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019. Starosta dodał, że są drudzy na liście rezerwowej i dlatego podjęli decyzję, aby 

zaryzykować i robią wszystko zgodnie z procedurami związanymi z tym programem, 

ponieważ będąc drugim na liście rezerwowej są duże szanse na otrzymanie dofinasowania  

w wysokości 50%, czyli ok. 500 tys. zł zaplanowanych w budżecie. Wynika to z ich 

doświadczenia, ponieważ mieli taki przypadek kiedy wykonywali bardzo podobne zadanie  

na drodze na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Piaseczno. Na to zadanie również byli na liście 

rezerwowej i wówczas pod koniec roku otrzymali środki, ale musieli bardzo przyspieszać  

z ukończeniem zadania. Starosta dodał, że zaangażowali się w realizację tego zadania, 

ponieważ wcześniej zostało podpisane porozumienie i w ubiegłym roku w ramach tego 

porozumienia udało się wykonać 400 mb. nakładki za kwotę 250 tys. zł, którą bezpośrednio 

wykonywała kopalnia kruszyw na ich drodze. Akurat w tym zadaniu współpracują  

z podmiotem gospodarczym. Przetargi, o których była mowa, zostały ogłoszone. Natomiast 

na jednym z lutowych posiedzeń zostały rozstrzygnięte przetargi na zadanie realizowanego  

w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach, dojazd do szkół, dot. to ulicy Grunwaldzkiej 

w Widuchowej oraz dwóch odcinków drogi od Chojny w kierunku Brwic. Wszystkie prace 

zostaną wykonane do dnia 30 czerwca  br., a wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o.  

z Pruszków. Zadania były planowane do realizacji w ubiegłym roku, jednak z uwagi  

na panujące warunki atmosferyczne nie udało się ich wykonać firmie, która wówczas wygrała 

przetarg. W związku z tym w tym roku ponownie został ogłoszony przetarg, zgłosiły się trzy 

firmy, została wybrana firma z ofertą na ok. 440 tys. zł, oferta okazała się tańsza o 20 tys. zł 

niż w ubiegłym roku. W związku z tym, że na posiedzeniu była obecna młodzież  

i nauczyciele, Starosta poinformował, że Zarząd dokonał zmian w budżecie, gdyż była 

konieczność dofinansowania projektu, który był składany w ubiegłym roku na dostosowanie 
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istniejącej infrastruktury w szkolnictwie zawodowym. Projekt jest na dużą kwotę – 2,5 mln zł, 

również zapisany w budżecie, niestety jednak na tym etapie wniosek, który przeszedł, nie 

uzyskał dofinansowania. Zarząd od tej decyzji się odwołał i ostatnio na posiedzeniu 

zapoznawał się z informacją o rozpatrywaniu ich odwołania, został przedłużony termin. 

Zarząd zauważył tendencję, że bardzo dużo szkół dostało dofinansowanie z części dawnego 

województwa koszalińskiego, a wnioski były dosyć podobne. Zarząd ma nadzieję, że uda się 

poprawić tę infrastrukturę, jak było to dotychczas. W ramach kompetencji, jakie posiada 

Zarząd dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 110 520, 00 zł, również 

dokonał przesunięć. Powodem zwiększenia środków są programy, które w imieniu Powiatu, 

realizują jednostki organizacyjne powiatu, w tym wypadku dotyczyło to programu, który 

realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - „Za życiem”. W tej chwili  

w ramach wspomagania wczesnoszkolnego tym programem objętych jest 20 wychowanków. 

O kwotę 16 290,00 zł wzrosły dochody i wydatki Powiatu w związku z programem  

w zakresie przeciw działaniu przemocy w rodzinie, realizowanym przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Na zakończenie Starosta poinformował, że Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie obchodziła 50. lecie funkcjonowania i jeszcze  

raz złożył Pani Dyrektor podziękowania, że do takiego jubileuszu udało się dojść. Poradnia 

swoje funkcjonowanie rozpoczęła w dwóch izbach, dzisiaj działa ze swoją filią w Chojnie  

w nowoczesnych i dobrze wyposażonych warunkach lokalowych.  

 

III. Wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 

2017/2018. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Rafał Mucha,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. 

 

Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Baczyńska – 

Padjasek powiedział, że cytat: 

„Szanowni Państwo, 

każdy z nas otrzymuje od losu różne zdolności i tylko od nas zależy czy je odpowiednio 

wykorzystamy i będziemy rozwijać. Obecni na dzisiejszej sesji uczniowie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie są dowodem, że mądre korzystanie z talentów, systematyczna 
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nauka, pielęgnowanie pasji i zainteresowań daje bardzo dobre efekty. Ola, Kornelia, Ida  

i Wiktor osiągnęli w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 najwyższe średnie ocen w szkole 

i właśnie za te doskonałe wyniki, w ramach programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński zostali wyróżnieni stypendiami Rady Powiatu  

w wysokości pięciuset złotych. Poznajmy zatem tych młodych ludzi oraz ich osiągnięcia, 

zainteresowania oraz plany na przyszłość. 

 

Kornelia Gil, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym. Jest ambitna i zawsze dąży do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów.  

Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności. W pierwszym półroczu 

zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej, zajęła także 8. miejsce  

w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim oraz reprezentowała 

szkołę w Ogólnopolskim Konkursie „Geo-Planeta”. Kornelia jest aktywnym członkiem Klubu 

Europejskiego Douzelage. Brała udział w międzynarodowym seminarium w Danii „Non – 

formal learning – the Danish model” (Nauczanie pozaformalne – model duński) oraz 

wycieczce edukacyjnej do Sherborne w Anglii. W przyszłości chciałaby studiować 

rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Za osiągnięcia 

naukowe w poprzednim roku szkolnym otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.  

W wolnych chwilach Kornelia zgłębia swoją wiedzę na temat historii państw 

skandynawskich, Rosji i Węgier oraz uczy się języków obcych. Średnia ocen: 5,13. 

 

Aleksandra Pieloszczyk, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku 

matematyczno-ekonomicznym. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną i sumienną. Interesuje 

się matematyką, literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Pasjonuje się 

tworzeniem plakatów informacyjnych oraz promujących konkretne akcje w szkole i poza nią 

np. promujące czytelnictwo i inicjatywy wolontariackie organizowane przez Szkolny Klub 

Wolontariusza. W pierwszym półroczu reprezentowała szkołę w IX edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu „Geo-Planeta”. W wolnym czasie poszerza swoją wiedzę z matematyki. Planuje 

studiować informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Średnia ocen: 5,13. 

 

Wiktor Hadała, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym. Zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest ambitny i pracowity.  

W pierwszym półroczu uzyskał 100% frekwencję na zajęciach. Jest członkiem Klubu 

Europejskiego Douzelage. Interesuje się geografią fizyczną. Reprezentował szkołę  
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w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Geo-Planeta”. Brał także udział w Wojewódzkiej 

Licealiadzie Szachów Drużynowych. Ma również talent aktorski, należy do koła teatralno-

recytatorskiego i uczestniczy w szkolnych przedstawieniach. Pełni także funkcję chorążego 

Pocztu Sztandarowego. W wolnym czasie trenuje karate w Uczniowskim Klubie Sportowym 

Karate Kyokushin Moryń. W przyszłości chciałby studiować finanse lub bankowość  

w Szczecinie. Średnia ocen: 5,13. 

 

Ida Rumbuć, uczennica klasy III Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. 

Systematycznie poszerza swoją wiedzę i kompetencje z przedmiotów hotelarskich. Zajęła 

pierwsze miejsce w etapie szkolnym X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i reprezentowała 

szkołę w eliminacjach okręgowych, zajmując III miejsce. Zakwalifikowała się także  

do uczestnictwa w stażu zagranicznym w Anglii w ramach projektu „Europejska jakość  

w kształceniu zawodowym”, gdzie będzie pogłębiać i zdobywać nowe doświadczenie 

zawodowe. Jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” realizowanego 

przez TWP w Szczecinie. Udział w tym projekcie daje uczestnikom możliwość zdobywania 

dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zwiększa ich konkurencyjność na 

rynku pracy. Ida aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych w szkole. 

Jest członkiem szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Wykazała się dużym 

zaangażowaniem w przygotowanie i organizację Europejskiego Dnia Języków Obcych. 

Uczestniczyła w pracach szkolnego koła teatralno-recytatorskiego, biorąc udział w części 

artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Intensywnie rozwija swoje kompetencje 

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

się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. W przyszłości chciałaby studiować 

na kierunku hotelarskim. W wolnych chwilach lubi czytać książki. Średnia ocen: 5,06”. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski wręczył stypendystom listy gratulacyjne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski złożył gratulacje uczniom, 

nauczycielom, dyrektorowi, a także rodzicom uczniów za bardzo dobre wyniki i osiągnięcia. 
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IV. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  

z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2017 r. (druk nr 2/XXXVII);  

 
Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski przedstawił informację  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy 

Powiatowej Policji za 2017 r., prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 4. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy reaktywacja posterunków Policji w Baniach, 

Moryniu oraz Trzcińsku-Zdroju jest możliwa w bieżącym roku. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział, że trudne 

pytanie. Gminy rekomendują wniesienie działek pod budowę, gdyż zostały przez Komendę  

w Gryfinie w jakimś stopniu zlustrowane i poddawane są ocenie. Na dzień dzisiejszy  

po pozytywnej ich rekomendacji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie 

sprawa trafiła do Komendanta Głównego Policji. W dniu dzisiejszym otrzymał informację,  

że Komendant Główny Policji wydał pozytywną rekomendację na przywrócenie posterunku 

w Baniach i Trzcińsku-Zdroju. Gmina Moryń zgłosiła się jako ostatnia i do tej pory  

nie zostały ocenione mapy z lokalizacją proponowanych działek, ponieważ dotarły do nich  

w piątek. Będą poddawane jeszcze ocenie, ponieważ tak, jak w przypadku Bani były 

proponowane trzy działki, jednak na jednej z tych działek była trafostacja, w innym miejscu 

była linia energetyczna, co powodowało podwyższenie kosztów budowy. Gdyby miałoby  

to być pokrywane z funduszu modernizacji Policji, to są na to określone środki. Wszelkie 

dodatkowe elementy podwyższają koszty inwestycji. Dodał, że wydaje mu się, że trwają 

prace nad wpisaniem tych zadań do planu inwestycyjnego. Jeżeli tylko będzie miał wiedzę  

w tym temacie, to on albo jego zastępca na jednej z kolejnych sesji udzieli takiej informacji.  

W tych trzech przypadkach postawiono na rozwiązanie polegające na postawieniu nowych 

obiektów, a nie na modernizowaniu starych. To nie będą duże obiekty, więc po załatwieniu 

formalności sama budowa nie powinna zająć długo czasu.  Jak tylko będzie coś wiadomo  

to udzieli informacji, nie chciałby nad wyraz coś powiedzieć.  

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że kilka dni temu raport NIK bardzo krytycznie 

odniósł się do wyposażenia w radiowozy policyjne, o wyszkolenie policjantów i zapytał,  

czy dotyczy to również Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.  
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Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że na stacji kontroli pojazdów w Szczecinie radiowozy poddawane są ocenie, co do dalszego 

użytkowania. Nie ma takiej sytuacji, żeby użytkowany radiowóz (który jest niesprawny  

do jazdy bądź ma np. zużyte ogumienie) zagrażał policjantowi bądź osobie, która jest nim 

przewożona. Wyeksploatowane auta są wycofywane ze służby i na 33 radiowozy w ubiegłym 

roku zostały wycofane 4 ze względu na zbyt duży przebieg. Komendant dodał, że chciałby 

otrzymać 4 nowe radiowozy. Podejmowana jest inicjatywa, zwracają się do radnych,  

do włodarzy o finansowe wsparcie w zakresie zakupu nowego radiowozu, gdyż w ramach 

programu, asygnowanego przez Komendę Główną Policji, jest  możliwość dofinansowania 

zakupu w 50% przez samorządy. Ma nadzieję, że dostaną nowe radiowozy, bo jakieś zakupy  

są przewidziane. Dzięki Państwa uprzejmości i gmin został zakupiony w ubiegłym roku 

radiowóz, którym jeżdżą dzielnicowi z Gminy Gryfino. W poprzednich latach również 

zakupiono radiowozy w ramach programu 50/50. Odnosząc się do predyspozycji  

i umiejętności policjantów do prowadzenia pojazdów poinformował, że są nieliczne szkody, 

które są przez nich analizowane, na 20 szkód - 5 było z winy policjantów. Dodał,  

że cyklicznie prowadzone są przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie kursy 

doskonalenia, w których biorą udział policjanci z Komendy Powiatowej.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do sprawy przemocy i przemocy  

w rodzinie, jaką Komendant dzisiaj poruszał, dodał że na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd 

zatwierdzał koncepcję projektu, który będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie. Dodał, że spotkają się i w tej dziedzinie będą mogli poczynić działania, 

ponieważ ten projekt jest nastawiony na współpracę z dzielnicowymi, z kuratorami 

sądowymi, a co za tym idzie za podniesieniem świadomości w społeczeństwie o różnych 

możliwościach przemocy, z których często nie zdają sobie sprawy. Następnie Starosta 

zapytał, jak Komendant w przyszłości widzi sytuację związaną z 15 wakatami w kontekście 

uruchamiania posterunków, bo niewątpliwie są potrzebne, tylko czy nie spotkają się  

z sytuacją, że zabraknie kadry.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie Kazimierz Piotrowski odpowiedział,  

że po zlikwidowaniu posterunków policjanci zostali włączeni w struktury obecnych 

wydziałów komendy, czy komisariatu w Chojnie. Docelowy model posterunku liczy 

kierownik wraz z 5 policjantami. Komendant zdaje sobie sprawę, że nowe posterunki policji 

nie powstaną w jednym roku i czas pozwoli na sukcesywne pozyskanie nowej kadry.  
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Ma nadzieję, że odtworzenie kadry pozwoli na powrócenie stanu poprzedniego i będą 

pracowali w schemacie zbliżonym do założonego. Dzisiaj, gdyby mieli otworzyć posterunek 

w Trzcińsku-Zdroju, to mają przygotowane osoby do tego, aby z dnia na dzień zrobić roszadę 

pod kątem ludzi mieszkających w pobliżu. Będą się kierować taką pragmatyka, aby policjanci 

nie tracili czasu na dojazdy tylko, aby byli w miarę blisko i czuli klimat posterunku  

i problemów ludzi. Może rozłoży się to na dwa lata, bo nie daje żadnej gwarancji, że mogłoby 

to się odbyć w rok, ale czas zostanie wykorzystany na odbudowę struktur. To na czym 

Komendantowi zależy to, aby na posterunkach była pełna obsada, bo w strukturach Gryfina 

policjantów jest trochę więcej i zawsze w jakiś sposób mogą zareagować. Dzisiaj jest taka 

sytuacja, że na posterunku w Cedyni i Moryniu jest pomniejszona obsada. W bieżącym 

miesiącu przyjdzie dwóch młodych policjantów po przeszkoleniu podstawowym oraz  

w marcu czterech kolejnych. Dodał, że generalnie są to osoby z tamtych terenów i po krótkim 

przeszkoleniu pod okiem starszych policjantów napawano trafią w te rejony.  Jest dobrej 

myśli, natomiast może zdarzyć się sytuacja, że będą musieli proporcjonalnie rozłożyć obsadę 

w zależności, jak będzie kształtowała się przestępczość na danym regionie. Jednak 

Komendant uważa, że zanim powstaną nowe posterunki, to będą mieli nadmiar kandydatów 

do pracy w policji i nie będą mieli kłopotów z tego rodzaju problemami. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Mariusz Adamski,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. 

 
V. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2017 r. 

(druk nr 3/XXXVII); 

 

Kierownik Referatu Centrum Aktywności Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Gryfinie za 2017 r., prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 5. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Joanna Kostrzewa,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że Pani Kierownik w swojej wypowiedzi wskazała, 

że najgorsze wskaźniki bezrobocia na terenie Powiatu Gryfińskiego zostały odnotowane  

w Trzcińsku-Zdroju, Moryniu oraz Cedyni, a następnie zapytał, czy urząd pracy posiada 
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aktualną analizę dlaczego akurat te trzy gminy mają taką trudną sytuację. Ponadto zapytał, 

czy w związku z tym na te gminy przeznaczone są większe środki finansowe z urzędu.    

 

Kierownik Referatu Centrum Aktywności Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że przyczyną tak wysokiego wskaźnika 

bezrobocia na tych obszarach jest lokalizacja pracodawców. Główne centra pracodawców 

mających swoje firmy mieszczą się w Gryfinie oraz w Chojnie i możliwość podjęcia pracy 

jest znacznie większa. Natomiast jeżeli chodzi o firmy położone bardziej na południe 

powiatu, to jest ich znacznie mniej, a trudności komunikacyjne uniemożliwiają również  

w wielu przypadkach dojazd do pracodawców z innych obszarów. Jest to główny problem  

z tym związany. Natomiast innym problem jest gotowość i chęć podjęcia pracy przez osoby 

zarejestrowane w poszczególnych miejscowościach i gminach oraz celu jaki mają  

w związku z rejestracją. Celem takich osób często nie jest podejmowanie zatrudnienia, ale 

uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość przeznaczenia 

środków i analizę w zakresie zwiększenia bądź zmniejszania środków na poszczególne 

gminy, to urząd pracy nie prowadzi takich analiz, ponieważ każda osoba, o ile wyrazi 

gotowość na aktywizację zawodową, takimi środkami jest obejmowana. Nie ma zagrożenia,  

że dla którejkolwiek z tych osób zabraknie środków finansowych i w związku z tym nie  

ma konieczności  przeznaczania większej kwoty na którąś z gmin. 

 

Radny Tomasz Mirakwoski powiedział, że w ubiegłym roku pytał o pomoc psychologiczną 

dla osób wieloletnio bezrobotnych, którzy nawet nie wyobrażają sobie pracy i następnie 

zapytał, czy taka pomoc psychologiczna jest zorganizowana i czy są na nie środki finansowe. 

 

Kierownik Referatu Centrum Aktywności Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że w ramach możliwości ustawowych nie 

mają możliwości objęcia osób bezrobotnych pomocą psychologiczną . Prowadzone są porady 

dla osób bezrobotnych przez doradców zawodowych, jednak oni zajmują się udzielaniem 

porad w zakresie zawodowym, czyli zatrudnienia lub podnoszenia kwalifikacji. Natomiast 

problemy psychologiczne, z którymi się spotykają na co dzień, są m.in. problem alkoholizmu 

czy też przemocy w rodzinie. W takim zakresie nie są w stanie samodzielnie udzielić pomocy 

osobom bezrobotnym, ale jak najbardziej współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie czy Wojewódzkim Urzędem Pracy, który dysponuje odpowiednią kadrą i 

możliwościami w objęciu osób takimi działaniami, również w zakresie poradnictwa 



 10 

psychologicznego. Dodała, że jeżeli jest zainteresowanie, osoby są informowane o tym, że 

mogą z takiej pomocy skorzystać. 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że w wyniku dyskusji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

pojawiło się pytanie do pani Dyrektor, która zobowiązała się do przygotowania odpowiedzi  

do sesji i zapytał, czy została przekazana Pani odpowiedź, co do dyskusji, zakresu, 

problematyki. 

 

Kierownik Referatu Centrum Aktywności Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że nie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że pani Dyrektor kontaktowała się  

z nim dzisiaj w tej sprawie, ponieważ zachorowała. Informacja zostanie przygotowana  

w późniejszym terminie dlatego, że sprawa dot. transportu „białych plam” wymaga 

interdyscyplinarnego przygotowania. W poprzedniej kadencji Rada Powiatu przyjmowała 

plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego 

i Powiatowy Urząd Pracy przygotowując odpowiedź, aby nie popełnić błędu, musi 

współpracować z Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Dodał, że 

Pani Kierownik w jakimś stopniu udzieliła odpowiedzi, ponieważ niewątpliwie niemożność 

dojazdu dla iluś osób jest wielką trudnością w podejmowaniu pracy, aczkolwiek - jak widać -

pracodawcy z różnych terenów, w momencie kiedy im zależy, sami organizują transport.  

Tak było w przypadku firmy Figiel. Problem polega na tym, że sieć dostępu  

do linii powiatowych jest problemem dla gmin, z uwagi na to, że często utworzenie  linii 

komunikacyjnej trzeba dofinansowywać. Przede wszystkim doświadczyła tego Gmina 

Widuchowa, która chciała zapewnić transport mieszkańcom na linii Czarnówko – Pacholęta – 

Marwice (linia gminna), który powinien kończyć się w miejscowości Widuchowa,  

bo transport z Widuchowej do Gryfina zapewniony jest linią powiatową przebiegającą  

po  drodze krajowej. Jednak Gmina Widuchowa zawnioskowała o stworzenie połączenia 

Czarnówko – Pacholęta – Marwice – Gryfino i do tej linii rokrocznie dopłaca 35 tys. zł  

i przyzna szczerze, że zaczyna być problem z wykonawcami tego transportu. Dwukrotnie był 

organizowany przetarg i zgłaszał się tylko i wyłącznie jeden wykonawca. Problemem jest to, 

że jak jest jeden wykonawca transportu to cena ciągle rośnie, aczkolwiek na tej linii widać,  

że transport jest. Starosta reasumując dodał, że aby wyciągnąć prawidłowe wnioski  

w odpowiedź musi zostać włączony Wydział Komunikacji i Transportu, który obecnie 
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pracuje w osłabionym składzie kadrowym ze względu na zwolnienia lekarskie. Starosta 

poprosił o jeszcze trochę czasu. 

  

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Tomasz Mirakowski,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 17 radnych. 

 

Radny Tomasz Siergiej zapytał, czy urząd pracy jest w stanie określić, ile jest miejsc  

na terenie Powiatu Gryfińskiego, ile powstało nowych miejsc pracy w 2017 r. oraz ile miejsc 

pracy jest nieobsadzonych. Czy taka statystka jest możliwa do uzyskania z dokumentów 

prowadzonych przez jednostkę. Dodał, że znalazł informację, że urząd otrzymał 2500 ofert  

na stanowiska pracy, a skierował 1500 osób. 

 

Kierownik Referatu Centrum Aktywności Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gryfinie Małgorzata Szwajczuk odpowiedziała, że taka informacja jest niemożliwa  

do zebrania, ponieważ kwestia potrzeb zatrudnieniowych pracodawców jest bardzo płynna, 

więc dane uzyskane na jakiś okres, załóżmy końca roku, po miesiącu lub dwóch całkowicie 

się dezaktualizuje. Natomiast były prowadzone przez urząd pracy badania dot. potrzeb 

zatrudnieniowych pracodawców. Badania są prowadzone w sposób statystyczny  

dot. ograniczonej grupy respondentów. W jakimś stopniu obrazują wzrost lub spadek 

zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób bezrobotnych. W zasadzie pracodawcy 

powinni składać do urzędu pracy oferty pracy, jeżeli mają wolne stanowiska pracy. Nie każdy 

pracodawca jednak to robi, wielu pracodawców we własnym zakresie poszukuje 

pracowników. Wynika to ze struktury bezrobocia. Bezrobotni to przede wszystkim osoby  

o niskich kwalifikacjach zawodowych i długim okresie pozostawania bez pracy. W zależności 

od tego jaki pracownik jest poszukiwany, czy jest to specjalista, czy pracownik zatrudniany 

na podstawowym, zawodowym stanowisku, np. pracownik fizyczny. Szansa na znalezienie 

takiej osoby w statystykach urzędu jest różna. Jeżeli chodzi o stanowisko podstawowe, dla 

pracowników o niższych kwalifikacjach, to osób można znaleźć więcej, natomiast 

specjalistów nie ma w rejestrach urzędu z uwagi na to, że zapotrzebowanie rynku eliminuje 

konieczność rejestracji w urzędzie. Osoby po zakończeniu edukacji bezpośrednio podejmują 

zatrudnienie. Współpraca pomiędzy zakładami pracy, a uczelniami dosyć mocno się 

rozwinęła, a więc urząd nie dysponuje kandydatami na każdą z ofert pracy. Z tego też 

względu nie każdy pracodawca składa do urzędu taką ofertę.  
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Radny Rafał Mucha powiedział, że kwestia poruszona przez radnego Tomasza Siergieja jest 

ciekawą do przeanalizowania. Można byłoby w pełni uzyskać informację w urzędzie 

statystycznym, ponieważ przedsiębiorcy mają pewne obowiązki statystyczne również,  

co do tego, ile miejsc pracy stworzyli, jakie mają plany w tym zakresie. Oczywiście różnie ta 

statystyka wygląda, nie chodzi o jej uzupełnianie, a trzeba byłoby ten problem postrzegać 

jeszcze w kontekście takim, że spora grupa osób wyjeżdża do ościennych miejscowości 

Powiatu, aby pracować, ale może warto byłoby się pokusić o to, aby dokonać szerszej 

analizy, bo łatwiej byłoby się poruszać w pewnych schematach, gdyby dysponowali takimi 

danymi.  

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

- nie zgłoszono interpelacji i wniosków; 
 

VII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że radni w materiałach 

sesyjnych otrzymali odpowiedzi na interpelację nr 79/18 radnego Piotra Bugajskiego  

(zał. nr 6) oraz na interpelację nr 80/18 radnego Pawła Sławińskiego (zał. nr 7). 

 

VIII. 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 XXV.84.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Powiatu Gryfińskiego – zał. nr 8. 

2. Uchwała Nr XXV.85.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok – 

zał. nr 9. 

3. Pismo Burmistrza Gminy Cedynia, znak: PIOS.4123.1.2018.SP, z dnia 30 stycznia  

2018 r. dot. dotacji udzielonych przez Radę Miejską w Cedyni na prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

w ramach budżetu 2017 r. – zał. nr 10. 

 

Pismo, którego nie było w wykazie pism przekazanym Radnym w materiałach 

sesyjnych: 

 

1. Uchwała Nr XLIV.128.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok – 

zał. nr 11. 

2. Pismo, znak: K.0010.129.HB.2018 z dnia 20 lutego 2018 r., Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr XXXVI/246/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 

2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – zał. nr 12. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odnosząc się do pisma, znak: 

K.0010.129.HB.2018 z dnia 20 lutego 2018 r., Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały  

Nr XXXVI/246/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. powiedział,  

że po konsultacji z Panem Starostą i radcami prawnymi stoją na stanowisku, że uchwała z ich 

strony jest prawidłowa. Regionalna Izba Obrachunkowa podała termin badania uchwały przez 

Kolegium przypadający na dzień 28 lutego 2018 r. Na posiedzeniu pojawią się 

przedstawiciele z urzędu. Będzie podtrzymywane stanowisko wyrażone w uchwale. Rada 

Powiatu zostanie na kolejnej sesji poinformowana o decyzji Kolegium Izby. Następnie 

Przewodniczący Rady odnosząc się do poprzedniej sesji i posiedzeń komisji stałych,  

na których była prowadzona dyskusja w kontekście stacji bazy telefonii komórkowej 

poinformował, że do Starostwa wpływają od samorządów prośby o uzgodnienie projektu 

decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej, tj.: 

1. Pismo Kierownika Referatu Planowania, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Cedyni, znak: PIOS.6733.2.2018.SL z dnia 30 stycznia 2018 r.,  

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 



 14 

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (obręb m. Piasek, gm. Cedynia) –  

zał. nr 13. 

2. Pismo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, znak: BMP.6733.3.2018.HB  

z dnia 2 lutego 2018 r., dot. uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji  

celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (obręb m. Chlebowo, 

gm. Gryfino) – zał. nr 14. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski przypomniał radnym o obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br., na nowych drukach (zał. nr 15). 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła radna Monika Niedźwiecka,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 16 radnych. 

 

Radny Rafał Mucha odnosząc się do ul. Jaśminowej w Żurawkach zapytał czy prawdą jest, 

że  ulica ta wypadła z harmonogramu prac, ponieważ mieszkańcy się niepokoją. Stan 

techniczny jest znany, pytanie kiedy będzie miała miejsce przebudowa. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w uzupełnieniu powiedział, że przez 

ostatni rok był zaangażowany w kontakty z mieszkańcami. Kilkakrotnie wraz z Panem 

Starostą i Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Drogami byli na spotkaniach z mieszkańcami. 

Mieszkańcy otrzymali również plany, jak będzie wyglądała ta inwestycja, zapadały pewne 

uzgodnienia i ustalenia z mieszkańcami tak, aby spojrzeć na dokumentację z punktu widzenia 

mieszkańców. Ustalenia zostały wzięte pod uwagę. W pewnym momencie pojawił się 

problem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w kontekście pewnych 

uzgodnień. Dzięki posłowi Panu Zarembie skutecznie udało się problem rozwiązać. Dodał,  

że podpisuje się pod pytaniem radnego Rafała Muchy.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wszyscy pytają o tę drogę.  

W tej sprawie wpłynęło do urzędu pismo sołtysa i mieszkańców.  Dodał, że przedłużyły się 

prace projektowe, celem uzyskania pozwolenia na budowę i było to powodem przedłużenia 

decyzji administracyjnej, środowiskowej, które były w urzędzie w Gryfinie. W związku z tym 

termin złożenia do Starostwa projektu  został przedłużony, jest to końcówka marca. Starosta 

dodał, że droga nie wypadła, jest to dosyć długi odcinek. To co planują i co jest możliwe  

w ramach budżetu, który mają, jest to dotrzymanie warunków, jaki składali Generalnej 
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Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, że wspólnie z Przewodniczącym Rady był  

w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby wyrazili zgodę na skrócenie odcinka 

kanalizacji, czyli na inny przebieg. Na pewno element kanalizacji deszczowej będzie 

poddawany procedurze przetargowej w tym roku i zostanie to wykonane. Muszą zacząć od 

kanalizacji, cudów nie ma i musi zostać wykonana. W tym momencie nie są wstanie 

zdecydować się na całą drogę, czyli wykonać kanalizację i drogę, ponieważ koszt kanalizacji 

jest porównywalny do nakładki. Na zakończenie dodał, że nie wypadło to z harmonogramu  

i będzie to  robione. 

 

Radny Rafał Mucha zapytał, czy droga w ogóle nie będzie robiona, czy będzie robiona tylko 

kanalizacja deszczowa, czy częściowo jedno i drugie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że częściowo jedno i drugie. 

 

IX. Zakończenie posiedzenia 

 

O godz. 16:15 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

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

 

 

Protokół sporządziła: 

  

Magdalena Romankiewicz 

 

 

     Przewodniczący Rady  

 

   Roman Michalski  

 

 

 


