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 PROTOKÓŁ nr XXXVIII/18 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 29 marca 2018 r. 

 
XXXVIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 29 marca 2018 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 składu Rady 

wynoszącego 20 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, 

mieszkańców powiatu, przedstawicieli lokalnych mediów, przedstawicieli służb 

mundurowych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie 

Tomasza Lisowskiego, Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu 

Powiatu oraz radnych Rady Powiatu, Na protokolantów powołał Dominikę Konopnicką  

i Magdalenę Romankiewicz. Następnie przedstawił porządek obrad, do którego w związku  

z postanowieniem Komisarza Wyborczego, złożył wniosek o zmianę w porządku obrad. 

Wszystkie komisje stałe już otrzymały zmieniony projekt porządku obrad wraz z drukiem 

3A/XXXVIII .Na podstawie § 18 ust 5 pkt. 2 oraz ust. 6 Statutu Powiatu Gryfińskiego wniósł 

o zmianę w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad: 

-  pkt II – „Złożenie ślubowania radnego”, 

- pkt VII – „Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozszerzenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 3a/XXXVIII)”. W związku z powyższym kolejne 

punkty w porządku obrad ulegną przesunięciu.  

W związku z brakiem uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

proponowanego porządku obrad wraz ze złożonym wnioskiem dot. zmiany, który 

jednogłośnie został przyjęty (porządek obrad stanowi załącznik nr 3). 
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Protokół nr XXXVII/18 z dnia 22.02.2018 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

Na posiedzenie przyszła radna Anna Ciszkiewicz (16+1=17). 

 

II. Złożenie ślubowania radnego. 

 

Przewodniczący Rady odczytał: 

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Gryfinie (załącznik nr 4); 

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie  z dnia 22 marca 2018 r.  o wstąpieniu 

w skład Rady Powiatu w Gryfinie (załącznik nr 5). 

 

Pani Aleksandra Zielińska złożyła ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie 

wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa 

Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu  

i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski wręczył mandat Radnej Aleksandrze Zielińskiej. 

Od tego momentu ustawowy skład Rady wynosi 21 osób, przy czym obecnych 18,  

co  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

III. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXVIII).    

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski serdecznie podziękował radnym za współpracę jako 

były radny powiatowy i wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu ta współpraca będzie układała 

się pomyślnie dla dobra mieszkańców. Jednocześnie pogratulował i życzył wszystkiego 

dobrego Radnej Aleksandrze Zielińskiej. Starosta 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. Zarząd przedłożył na dzisiejszą 

Radę projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 

roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
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do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego.  Po zbadaniu wniosków, 

których wpłynęło 10, Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził listę zadań do dofinansowania 

stosownie do środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na 2018 rok w wysokości 

100 000,00 zł, m.in. dla Parafii pw. Św. Antoniego w Brwicach (gmina Chojna) na usunięcie 

awarii uszkodzonego dachu na kościele w wysokości 19 500,00 zł; Parafii pw. Świętej Trójcy  

w Chwarstnicy na wymianę drzwi bocznych do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła  

w m. Dołgie (gmina Gryfino) w wysokości 7 500,00 zł; Parafii pw. MB Wspomożenia 

Wiernych w Baniach na remont wieży kościoła w wysokości 12 500,00 zł; Parafii pw. MB 

Królowej Pokoju w Siekierkach na remont elewacji kościoła filialnego w Starej Rudnicy  

w wysokości 10 500,00 zł; Gmina Mieszkowice na renowacja murów z XIII w. przy  

ul. Granicznej w Mieszkowicach w wysokości 20 000,00 zł; Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

w Troszynie (gmina Mieszkowice) na remont więźby dachowej kościoła w wysokości  

30 000,00 zł. W tej sprawie realizując budżet powiatu Starosta przypomniał, że powiat 

również zawiaduje zabytkami i w tegorocznym budżecie przewidziane zostały środki  

w wysokości 100 000,00 zł na remont części murów obronnych, które stanowią ogrodzenie  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Remont jest o większym 

zakresie, dlatego też powiat aplikuje o środki do innych podmiotów, które również udzielają 

takie dotacje. W międzyczasie Zarząd powołał komisję konkursową do rozstrzygnięcia 

konkursu na zadania publiczne powiatu w dziedzinie sportu, kultury, turystyki i dziedzictwa 

narodowego. Oferty dopiero wpłynęły, a również są podmioty, które wcześniej realizują 

przed rozstrzygnięciem jeszcze zadania, w związku z tym Zarząd w tym okresie dofinansował 

takie zadania jak Bieg Pamięci Narodowej z okazji 73. Rocznicy forsowania Odry  

w wysokości 3 500,00 zł. Jak co roku wydarzenie jest orgaznizowane przez gminę 

Mieszkowice. Zarząd zdecydował o dofinansowaniu I Rundy Mistrzostw Polski MX Quad 

Ligii Zachodniopomorskiej w Motocrossie. Jest to już kolejna impreza, cykliczna postrzegana 

jako faktyczna promocja Powiatu Gryfińskiego. W ramach takiej imprezy motokrosowej 

zjeżdża się faktycznie cała Polska. Chodzi o Klub Motokrosowy z gminy Chojna, Zarząd 

zdecydował się dofinansować powyższe zadanie kwotą w wysokości 7 000,00 zł. O podobnej 

skali impreza Grand Prix Powiatu Gryfińskiego, w której bierze udział wiele osób z różnych 

regionów, tutaj z kolei Zarząd zdecydował się dofinansować w ramach promocji kwotą 

3 000,00 zł organizatora Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Ducha w Moryniu. 

W okresie międzysesyjnym Zarząd rozstrzygał przetarg na „Remonty cząstkowe grysami  

i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie  

I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna  
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i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice”, z podziałem na trzy 

rejony tak, żeby można było dosyć szybko i sprawnie przystępować do zadania. Na każde 

zadanie Zarząd wybrał innego wykonawcę tj. EMULEX Kalinowski Spółka z o.o.  

ze Stargardu za kwotę brutto 222 691,50 zł, S-PROBUD Spółka z o.o. ze Stargardu za kwotę 

brutto 273 029,25 zł, DATA TRANS Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe  

z Pyrzyc za kwotę brutto 192 372,00 zł. Łączna wartość tych zadań to kwota około 

700 000,00 zł. Zarząd wielokrotnie dyskutował nad sposobem usuwania dziur, które są 

niewątpliwie utrapieniem. Z pewnością wolałby to robić w innej technologii natomiast przy 

posiadaniu 650 kilometrów dróg powiat nie jest w stanie usunąć skutków zimy, a często 

jednak nie skutków zimy a tego, że technologia kładzenia dróg była taka, że generalnie drogi 

to smoła asfaltowa bez podbudowy a ruch ciężki niestety powoduje dosyć szybkie wyrywanie 

asfaltu. Za wyżej wskazaną kwotę 700 000,00 zł można byłoby zrobić jedynie około 500 

bieżących metrów nakładki. Jednak potrzeby powiatu są znacznie większe i na razie jeszcze 

przez jakiś czas powiat będzie tkwił w tej technologii, nie będąc z tego do końca 

usatysfakcjonowanym. Pewne problemy już w tej chwili będą ze względu chociażby na 

remonty i modernizację linii kolejowej, jak zamknięty przejazd w Bielinie, czy za chwilę 

będzie zamykany przejazd w Godkowie i cały ruch drogi krajowej nr 31 w kierunku 

Szczecina, niestety zostanie skierowany na drogi powiatowe, które w ogóle nie są 

przystosowane do ruchu ciężkiego. Dlatego Zarząd mimo wszystko poprosił Komendę 

Powiatową Policji, żeby sprawdzać i kierować samochody, które przekraczają tonaż  

na niestety dłuższą drogę - drogami wojewódzkimi, bo inaczej nasze drogi zostaną 

„rozjechane”. Niedawno wykonywane były łatania drogi Macierz-Mieszkowice a generalnie 

tych prac już nie widać. Zatem powiat mocno obawia się o drogę Mirowo-Godków. Jest to 

droga, która na pewno wymaga remontu i nie jest też przystosowana do ruchu ciężkiego.  

Na posiedzeniu 29 marca 2018 r. Zarząd dokonał wyboru wykonawcy na zadanie przebudowa 

przepustu na jednej z głównych dróg powiatowych tj. Chojna-Banie za kwotę 700 000,00 zł. 

Tam groziła taka dosyć duża, poważna awaria. Powiat wykonał roboty zapobiegawcze  

i przypomniał, że w zeszłym roku unieważniony został przetarg, dlatego że był jeden 

wykonawca na kwotę 1 200 000 zł pomimo że kosztorys opiewał na kwotę około 800 000 zł. 

Czasami okazuje się że warto znajdować przejściowe rozwiązania, żeby za bardzo nie 

przepłacić. Zarząd dokonał również wyboru wykonawcy firmy MALDROBUD Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Golicach” za kwotę  

1 123 380,14 złotych brutto, w gminie Cedynia. Inwestycja znajduje się na 2 miejscu listy 

rezerwowej wniosków złożonych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej  
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i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, mając nadzieję na ostateczne 

dofinansowanie tej drogi kwotą 500 000 zł. W zeszłym roku w porozumieniu z kopalnią 

kruszyw na drodze prowadzącej do kopalni, została wykonana przez kopalnię na jej koszt 

część inwestycji na drodze powiatowej za kwotę 250 000 zł. Zarząd będzie musiał powtórzyć 

procedurę przetargową na „Przebudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie”, o czym Zarząd 

decydował dzisiaj, a to dlatego, że w okresie przewidzianym do składania ofert nie wpłynęła 

ani jedna oferta pomimo występujących zapytań. Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych rozeznaje temat i dopytuje o warunki, co należałoby poprawić w nich. Jedna 

firma, która interesowała się sprawą niestety nie znalazła na miejscu partnera do konsorcjum 

a chodzi o miejscową siłę wykonawczą i to stanowiło problem. Na kolejnym posiedzeniu 

Zarząd będzie starał się jak najszybciej procedurę powtórzyć i z pewnością uda się wyłonić 

dobrego wykonawcę dla rozpoczęcia tej inwestycji. 

 

IV. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gryfinie za 2017 r. (druk nr 2/XXXVIII). 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Andrzej Prokopski 

przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie za 2017 r. (prezentacja multimedialna stanowiącą załącznik nr 6). 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że fałszywe alarmy spowodowane są raczej większą lub 

mniejszą nadgorliwością tych co je zgłaszają. Czy zdarzają się głupie dowcipy, że ktoś 

zgłasza zdarzenie, którego wcale nie ma? 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Andrzej Prokopski 

odpowiedział, że fałszywe alarmy zdarzają się lecz coraz rzadziej. Najczęściej są to fałszywe 

zgłoszenia wykonane w dobrej wierze. Ktoś, gdzieś widzi zadymienie z daleka, a okazuje się 

że rolnik bronował suche pole. Zdarzają się też takie złośliwe fałszywe alarmy, że ktoś 

dzwoni do straży pożarnej w celu powiedzenia dyżurnemu kilku niecenzuralnych słów. Są to 

już tylko takie sporadyczne sytuacje. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że jego pytanie dotyczy współpracy z ochotniczymi 

strażami pożarnymi, radny wie że są wspólne szkolenia, wspólne akcje. Czy państwowa straż 

ma wpływ na poziom wyszkolenia strażaków ochotników? Czy państwowa straż również 
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opiniuje stan wyposażenia poszczególnych jednostek ochotniczych? Czy państwowa straż ma 

możliwość przekazania sprzętu dla tych może uboższych jednostek, które może nie na 

wszystko stać a są gminy, które nie mogą zakupić tego całego sprzętu, który jest w dobrym 

stanie, a który jest już niepotrzebny? Czy taka możliwość w ogóle jest czy może była? 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Andrzej Prokopski 

odpowiedział, że jeżeli chodzi o szkolenia to oczywiście każdy strażak ochotnik który wyrazi 

chęć przystąpienia do danej jednostki OSP składa deklarację, ślubowanie. Zostaje strażakiem 

ochotnikiem, ale nie może jeździć do zdarzeń. Na początek przede wszystkim musi zostać 

ubezpieczony, musi mieć przeprowadzone badanie lekarskie. Kolejny ważny etap to właśnie 

przeszkolenie. Wszyscy strażacy ochotnicy przechodzą podstawowe szkolenie u strażaków 

PPSP. Komenda PPSP robi szkolenia dla wszystkich strażaków ochotników z całego powiatu. 

Organizują również szkolenia dla dowódców ochotniczych straży, jak również dla 

naczelników. Jest to ustawowy obowiązek Komendy PPSP. Komenda Wojewódzka PSP 

również przeprowadza szkolenia w Bornym Sulinowie w zakresie np. pożarów wewnętrznych 

i ratownictwa specjalistycznego. Komendant powtórzył, że strażak ochotnik nie może wejść 

do działań bez podstawowego szkolenia. Szkolenie to specjalnie opracowany program 

trwający 80 godzin, który kończy się wydaniem zaświadczenia i przejściem komory 

dymowej. Każdy strażak ochotnik raz na pięć lat musi przejść komorę dymową. Jeżeli chodzi 

o nadzór nad przekazywaniem sprzętu to każdy samochód MAN czy MERCEDES to są 

pewne normatywy na to, co takie auto powinno zawierać na swoim wyposażeniu: ile węży, 

prądownic, rozdzielaczy czy drabin. Komendant stara się w ramach dotacji z KSRG, co roku 

przydzielanych z budżetu państwa, czy też dotacje z MSWiA ukierunkowywać na pewne 

zakupy dla strażaków ochotników. Oczywiście nie jest to zbyt wielki wpływ, ponieważ 

starają się to robić na zasadzie uzupełniania braków. Gdyż sprzęt w trakcie działań 

gaśniczych ulega zużyciu. Jednakże też jest to w jakimś zakresie nadzór nad zakupywanym 

sprzętem. Oczywiście nie mają nadzoru nad ich budżetem, co ściśle zależy już od gmin. 

Chociażby teraz trwają prace w tym zakresie z ochotniczymi strażami, ponieważ przyszło 

pismo z Komendy Wojewódzkiej odnośnie dofinansowania wyposażenia jednostek na dotacje 

z KSRG i były rozmowy w co i jaki sprzęt można doposażyć strażaków. W tym zakresie to 

nie ma jakiś problemów, oby tylko środków finansowych było jak najwięcej to na pewno 

zostaną one odpowiednio wykorzystane w 100%. Zapotrzebowanie na sprzęt ratowniczy jest 

bardzo duże, a sprzęt się zużywa. Jest zalecenie Komendanta Głównego, że każdy zakup 



 7 

ochotników strażaków z pieniędzy z dotacji z budżetu państwa powinien przechodzić 

aprobatę Komendy PPSP. 

 

V. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2017 r. 

(druk nr 3/XXXVIII) . 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie - mgr inż. Wioletta Rożko 

przedstawiła sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego  

za 2017 r. (prezentacja multimedialna stanowiącą załącznik nr 7). 

 

Radny Tomasz Mirakowski  zapytał, jak wygląda kontrola obiektu CW Laguna, ponieważ 

w prasie pojawiła się informacja o złym stanie wody. Czy system kontroli wody zabezpiecza 

osoby odwiedzające obiekt przed zachorowaniem? Ponadto, jak wygląda współpraca  

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru 

świń, bo jest to również temat niebezpieczny, na terenach wschodnich jest to zagrożenie i jaka 

jest współpraca w celu zabezpieczenia terenu przygranicznego? 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie - mgr inż. Wioletta Rożko 

odpowiedziała na pierwszą część pytania, CW Laguna jako zarządca zgodnie  

z rozporządzeniem od czerwca zeszłego roku weszła zmiana w przepisach, bada próbki wody. 

Na zarządcę nałożone są obowiązki dot. częstotliwości poboru próbek wody  

i sprawozdawczości z tego. W tym zakresie informację  z konkretną częstotliwością przedłoży 

w terminie późniejszym na piśmie. Jednakże nie ma wpływu na to, co ukazuje się w prasie. 

Jak sądzi chodzi o ostatnie informacje dot. braku ciepłej wody w natryskach. Faktycznie tak 

jest, ponieważ w toku przeprowadzanych badań stwierdzono skażenie bakteriami legionelli  

w stopniu wysokim i została wydana decyzja zakazująca korzystania z natrysków. Zarządca 

podjął działania mające na celu wyeliminowanie tych bakterii z wody i obecnie jedynie ciepła 

woda jest w umywalkach. W świetle ostatnich wyników, które zostały przedłożone tut. 

Inspekcji z poszczególnych niecek basenowych nie było zagrożenia dla zdrowia osób 

korzystających z basenu i nie było podstaw do zamknięcia obiektu. Reszta informacji w tym 

zakresie zostanie przekazana w formie pisemnej. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, 

w ramach współdziałania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii wspólnie raz w miesiącu 

przeprowadzane są działania kontrolne m.in. na targowiskach w zakresie obrotu mięsem, jego 

pochodzenia i zakresie tematyki związanej z ASF-em. 
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VI. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje: 

1. Interpelacja nr 81/18 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 2 marca 2018 r. dotyczy: 

wyróżnienia uzdolnionych mieszkańców powiatu gryfińskiego (wszyscy radni otrzymali), 

załącznik nr 8. 

2. Interpelacja nr 82/18 radnego Mariusza Adamskiego z dnia 26 marca 2018 r. dotyczy: 

działań naprawczych ubytków nakładki na drodze powiatowej z m. Dobropole w kierunku 

Starego Czarnowa oraz z m. Kołówko w kierunku drogi gminnej Starego Czarnowa (wszyscy 

radni otrzymali), załącznik nr 9. 

 

Posiedzenie opuścili radni P. Sławiński i T. Siergiej (18-2=16). 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozszerzenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 3a/XXXVIII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 10), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 15,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr XXXVIII/250/2018 w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej, została podjęta większością głosów. 

 

Na posiedzenie przyszli radni M. Adamski i T. Siergiej (16+2=18). 

 

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

na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia bankomatu w budynku przy  

ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie (druk nr 4/XXXVIII); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 10), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXVIII/251/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

pomieszczenia bankomatu w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Posiedzenie opuścił radny A. Augustyniak (18-1=17). 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2018-

2020” (druk nr 5/XXXVIII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 10), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 17 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXVIII/252/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

pomieszczenia bankomatu w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r. (druk  

nr 6/XXXVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 10), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 17 radnych zarządził 

głosowanie:  
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za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXVIII/253/2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania  

ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  

w 2018 r., została podjęta jednogłośnie. 

 

Posiedzenie opuścił radny W. Fedorowicz (17-1=16). 

 

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań,  

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 r. (druk nr 7/XXXVIII);  

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 10), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXVIII/254/2018 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., została podjęta 

jednogłośnie. 

 
XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk  

nr 8/XXXVIII); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 10), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XXXVIII/255/2018 w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na 

realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2018 rok (druk nr 9/XXXVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 10), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXVIII/256/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2018-2039 (druk nr 10/XXXVIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 10), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXVIII/257/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039, została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie przyszedł radny W. Fedorowicz (16-1=17). 

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 81/18 radnego Pawła Sławińskiego (stanowi  

zał. nr 11). 

 
XVI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski przypomniał radnym o obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br., na nowych drukach. 

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu 

przedstawia Radzie Powiatu Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 r. do dnia 

31 marca br. Przedmiotowe sprawozdanie od jutra dostępne będzie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w porządku obrad 164 posiedzenia Zarządu Powiatu w 

punkcie „Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.”. Link do sprawozdania 

zostanie przekazany wszystkim radnym do pobrania, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Następnie 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 Przewodniczącego Rady Powiatu, znak: OR.1511.1.2018.AJ z dnia 23 lutego 

2018 r., dot. przekazania wg właściwości pismo Sołtysa Sołectwa Binowo z dnia  

25 stycznia 2018  r. złożone w imieniu mieszkańców Binowa (Ustronie) dot. złego 

stanu nawierzchni drogi – zał. nr 12. 

2. Pismo do wiadomości Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2018 r. (wpływ 26 lutego br.) 

dot. przesłania pisemnych warunków przyjęcia pod opiekę Społecznej Straży 

Rybackiej wód dzierżawionych przez wnioskodawcę w 2018 r., w celu zawarcia 

porozumienia z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie  

– zał. nr 13. 

3. Pismo Burmistrza Gminy Moryń, znak: FB-3032-III-1/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,  

dot. dotacji udzielonych w 2017 r. z budżetu Gminy Moryń na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

– zał. nr 14. 

4. Pismo mieszkańca Gminy Cedynia z dnia 6 marca 2018 r. dot. usunięcia nierówności 

w asfalcie na drodze łączącej miejscowości Mieszkowice-Macierz – zał. nr 15. 
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5. Uchwała Nr VI.46.S.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części 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 16. 

6. Pismo mieszkańców ul. Młynarskiej w Mieszkowicach z dnia 6 marca 2018 r.,  

do wiadomości Rady Powiatu, z prośbą o zajęcie stanowiska dot. poprawienia stanu 

nawierzchni ww. ulicy – zał. nr 17. 

7. Odpowiedź Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 20 marca 2018 r. 

na zapytanie radnego Rafała Muchy dot. dostępu do komunikacji publicznej osób 

bezrobotnych z terenu Powiatu Gryfińskiego – zał. nr 18. 

 

Pisma, których nie było w wykazie pism przekazanym Radnym w materiałach 

sesyjnych: 

8. Odpowiedź Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo, znak: RI.7211.14.2018.MSz  

z dnia 20 marca 2018 r., na pismo Przewodniczącego Rady Powiatu, znak: 

OR.1511.1.2018.AJ z dnia 23 lutego 2018 r., dot. przekazania wg właściwości pisma 

Sołtysa Sołectwa Binowo z dnia 25 stycznia 2018 r. złożonego w imieniu 

mieszkańców Binowa (Ustronie) dot. złego stanu nawierzchni drogi – zał. nr 19. 

9. Odpowiedź Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 

do wiadomości Rady Powiatu z dnia 20 marca 2018 r. dot. przesłania pisemnych 

warunków przyjęcia pod opiekę Społecznej Straży Rybackiej wód dzierżawionych 

przez wnioskodawcę w 2018 r., w celu zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW  

w Szczecinie – zał. nr 20. 

10. Odpowiedź Starosty Gryfińskiego na pismo mieszkańca Gminy Cedynia  

dot. usunięcia nierówności w asfalcie na drodze łączącej miejscowości Mieszkowice-

Macierz – zał. nr 21. 

 

Radna Aleksandra Zielińska podziękowała za miłe przyjęcie do Rady i wybranie na członka 

Komisji Rewizyjnej. Radna obiecała, że będzie intensywnie pracowała. Sfera jej 

zainteresowań to kierunek obszarów wiejskich rolnictwa. I choć niewiele kompetencji tutaj 

ma Starosta, wydaje jej się że powiat trochę zapomina o rolnikach, którzy stanowią dość dużą 

grupę. Mówi się że to powiat rolniczy zatem niech to rolnictwo zostanie zauważone. 



 14 

Wiadomo jakie są ogromne dramaty, które się trochę zderzają z kompetencjami Starosty. Są 

to problemy związane ze szkodami łowieckimi i kołami łowieckimi, poprzez szacowanie 

szkód. Radnej wydaje się że na ten temat trzeba zacząć mówić, bo już w kraju słychać że tak 

dalej być nie może. Radna jeszcze raz podziękowała i życzyła wszystkim wesołych świąt. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Powiat Gryfiński o rolnikach nie 

zapomina. Może radni tego nie zauważyli, ale w zeszłym roku poświęcano dużo czasu 

zarówno w Starostwie, jak i na wyjeździe w Moryniu na spotkania z rolnikami i kołami 

myśliwskimi na temat właśnie tych sporów związanych ze stratami, z szacowaniem szkód. 

Akurat ten obszar jest tutaj bardzo znany. A na marginesie trzeba dodać, że szacowanie szkód 

to jest domena oczywiście gmin, zresztą jest to też jeszcze bardziej odzwierciedlone  

w obecnie zmieniającym się prawie z uwagi na obowiązek urzędowy, że w tej chwili 

przedstawiciel gminy będzie musiał być obecny przy szacowaniach. Ale również to,  

co nas łączy z rolnikami to działania w ramach Komisji ds. Bezpieczeństwa. Odbyły się dwa 

spotkania w sprawie Afrykańskiego pomoru świń. W kwietniu br. zostanie przygotowane 

kolejne spotkanie w celu podsumowania poprzedniego roku, żeby dowiedzieć się jak zostały 

wykonane plany łowieckie, ile się znajduje padłych zwierząt nie tylko na drogach,  

ale i właśnie na polach rolników, sąd decyduje postępowo. Także w tym zakresie powiat 

prowadzi działania. Starosta podziękował za obecność pani Radnej, której rolnictwo jest 

bliskie, która jest w tym zakresie przygotowana i kompetentna. 

 

XVII. Zakończenie posiedzenia. 
   

O godz. 15.40 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w imieniu 

Prezydium Rady złożył najserdeczniejsze życzenia wesołych świąt, pogody i odpoczynku dla 

wszystkich zebranych oraz ich rodzin, wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XXXVIII 

sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 

 Przewodniczący Rady  
 

 Roman Michalski 


