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 PROTOKÓŁ nr XXXIX/18 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

 
XXXIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 26 kwietnia 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 14 radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji (lista obecności radnych - zał. nr 1). Ponadto w posiedzeniu wzięli 

udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe:   

   

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powitał zebranych gości, 

mieszkańców powiatu, w szczególności ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Tycjana Kozdrę - Halowego 

Mistrza Świata w skoku wzwyż oraz Wicemistrza Świata w skoku w dal w Halowych 

Mistrzostwach Świata we Francji i trenera pana Piotra Czuto, przedstawicieli lokalnych 

mediów, przedstawicieli służb mundurowych, kierowników jednostek organizacyjnych, 

pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 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 nikt nie wniósł uwag, został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad stanowi 

zał. nr 3). 

 

Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (14+1=15). 

 

Protokół nr XXXVIII/18 z dnia 29.03.2018 r. został przyjęty jednogłośnie (15 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXIX).    
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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. W okresie międzysesyjnym Zarząd powołał 

komisję konkursową, ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego obecnej na sali pani 

Małgorzaty Wakuluk, został przeprowadzony konkurs na Dyrektora Zespołu Szkól 

Specjalnych w Nowym Czarnowie. Postępowanie konkursowe zakończyło się negatywnym 

wynikiem. Co zdecyduje Zarząd w tym zakresie trudno na chwilę obecną powiedzieć. 

Zgłosiła się jedna kandydatka, lecz nie uzyskała wymaganej większości głosów. Starosta 

przypomniał, iż komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Rady 

Rodziców, Związków Zawodowych. Jest to dosyć szerokie gremium. W międzyczasie 

zgodnie z przyjętym regulaminem również został ogłoszony konkurs i dokonano jego 

rozstrzygnięcia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie. Dyrektorem została dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora PCPR pani Bożena 

Stawiarska. Starosta pogratulował obecnej na sali pani Bożenie Stawiarskiej. W międzyczasie 

również, z tym że nie była to rola na ten moment Zarządu, ale musi powiedzieć o tej sprawie, 

a jest to na dzień dzisiejszy osoba zatrudniona jako pracownik Starostwa Powiatowego, 

również został ogłoszony i zakończony konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu 

Aktywności Zawodowej, zakładu budżetowego w organizacji. Zgłosiło się trzech 

kandydatów, a wybrana na to stanowisko została obecna na sali pani Ewa Urbańska. 

Dyrektorowi zostały wyznaczone zadania, a na zaprezentowanie się Radzie i mieszkańcom 

powiatu na pewno będzie jeszcze odpowiedni czas. Pani Ewa Urbańska była dotychczas 

pracownikiem Ośrodka Opieki Społecznej w Gryfinie, Pełnomocnikiem Burmistrza  

ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, a nawet na początku pracowała w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Starosta dodał, że postawione jest dosyć duże wyzwanie, 

ponieważ najpóźniej na 15 grudnia br. planowane jest zatrudnienie pracowników  

i rozpoczęcie działalności zakładu. Jest to potrzebne na to, żeby w 2019 roku zakład 

uzyskiwał dofinansowanie z PFRONu, tak jak działają zakłady aktywności zawodowej. 

Wyznaczony jest plan działań, w maju br. zapewne przedmiotem sesji Rady Powiatu będzie 

projekt uchwały w sprawie powołania do życia Zakładu Aktywności Zawodowej.  

W międzyczasie Zarząd podejmował decyzje i dokonywał rozstrzygnięć przede wszystkim  

w inwestycjach drogowych tam, gdzie są dofinansowania. Wszystko zawarte jest  

w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXXIX). Jak na razie  

na wszystkie inwestycje udaje się pozytywnie rozstrzygać przetargi, ponieważ są wykonawcy. 
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W międzyczasie został ogłoszony przez rząd nowy program, wbrew pozorom 5 miliardów 

złotych na cały kraj, 27 milionów na województwo zachodniopomorskie. Bardzo dobrze  

że takie programy są, ale 27 milionów na województwo stanowi „kroplę wody w morzu 

potrzeb”. Odbyły się już dwa spotkania z Wojewodą Zachodniopomorskim, jedno 

poświęcone w całości sprawom gminnym, ale była też okazja porozmawiać o potrzebach 

Skarbu Państwa. Kolejne spotkanie miało miejsce w Świdwinie, gdzie przekazana została 

informacja że na ten program jednostki samorządów terytorialnych zgłosiły swoje potrzeby 

na kwotę 150 milionów złotych. To pokazuje skalę potrzeb. Powiat zawsze będzie poszukiwał 

różnych możliwych rozwiązań, żeby znajdować dofinansowania. Konkretnie w wypadku tego 

programu, Zarząd zadecydował o zgłoszeniu przygotowanej projektowo drogi – ulicy 

Jaśminowej w Żurawkach, gmina Gryfino. Jeżeli są pytanie to Zarząd chętnie na nie odpowie. 

Starosta przypomniał, że w zeszłym roku na sesji Rady Powiatu Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Edward Piotrowski składał informację  

z działalności szkoły i pokazywał na co SOS-W w Chojnie stawia. Właśnie dzisiaj widzimy 

wynik tych działań. Szkoła założyła sobie, że będzie wyłuskiwać talenty i pokazywać je. 

Dobrze, że są takie osoby jak Tycjan. Starosta wyraził nadzieję, że inni też będą szli w jego 

ślady, być może w innych dziedzinach, bo nie każdy musi być tak dobrym sportowcem. 

Obecny na sali jest również pan Andrzej Krzemiński z Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, który razem z Zarządem pracuje nad tym, żeby również poprawić tę 

bazę sportową przy SOS-W w Chojnie oraz sąsiadującego Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych. W tej chwili Zarząd będzie rozstrzygał przetarg na zewnętrzną siłownię, 

taka umowa na dofinansowanie zadania została już podpisana z Wicemarszałkiem 

Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą. O ten element poprawi się baza 

sportowa. Starosta skierował słowa do młodzieży zachęcając ją do ćwiczeń.  

  

Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Baczyńska-

Padjasek: „Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu, obecnego  

na dzisiejszej sesji, młodego mieszkańca naszego powiatu, znakomitego sportowca – Tycjana 

Kozdrę. Tycjan jest uczniem III klasy zasadniczej szkoły zawodowej w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Chojnie. Na przełomie lutego i marca 2018 r., wywalczył tytuł mistrza 

świata w skoku wzwyż oraz wicemistrza w skoku w dal podczas Halowych Mistrzostw Świata 

w Val de Reuil we Francji. Mistrzostwa te, organizowane przez Międzynarodową Federację 

Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, są zawodami najwyższej rangi. Ich zwycięzcy 

otrzymują przepustkę do udziału w igrzyskach paraolimpijskich. W tegorocznych 
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mistrzostwach udział brało 71 zawodników z 13 państw. Tycjan Kozdra ma na swoim koncie 

także wiele innych sukcesów sportowych. Jest pięciokrotnym mistrzem Polski w skoku wzwyż 

oraz wielokrotnym mistrzem województwa w skoku w dal, skoku wzwyż i biegu  

na 100 m. Jest także członkiem Kadry Polski Stowarzyszenia „Sprawni Razem”. Każdy medal 

zdobyty w sportowej rywalizacji potwierdza talent i umiejętności Tycjana, ale jest także 

doskonałym świadectwem profesjonalizmu, ciężkiej pracy i wieloletniego doświadczenia jego 

trenera – pana Piotra Czuto, którego również dzisiaj gościmy. To dzięki wprowadzeniu przez 

trenera we wspaniały świat lekkoatletyki, wpojeniu najważniejszej rzeczy w sporcie, jaką jest 

wiara we własne możliwości oraz dzięki systematycznym treningom Tycjan odnosi tak 

wspaniałe sukcesy. 

Bardzo proszę obu panów o wystąpienie, a pana Przewodniczącego Rady i pana Starostę  

o wręczenie listów gratulacyjnych i drobnych upominków. Pozwolę sobie jeszcze odczytać 

słowa podziękowań skierowane do Tycjana: 

Niemiecki pisarz – Emil Oesch mawiał „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść  

po schodach”. Pana osiągnięcia sportowe są odzwierciedleniem tych słów, ponieważ dzięki 

systematycznym treningom stanął Pan na najwyższym podium podczas Halowych Mistrzostw 

Świata w Val de Reuil we Francji. 

Sukcesy młodych ludzi, którzy mają w sobie tyle siły i determinacji, aby wytrwale dążyć  

do zwycięstwa, przyjmowane są przez nas z radością i satysfakcją. Są one uhonorowaniem ich 

ciężkiej pracy i jednocześnie wspaniałą promocją powiatu gryfińskiego. 

Gratulujemy zdobytych tytułów mistrza świata w skoku wzwyż oraz wicemistrza w skoku  

w dal, a do gratulacji dołączamy życzenia wytrwałości w codziennych treningach, radości  

z kolejnych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.” 

 

Przewodniczący Rady i Starosta Gryfiński wręczyli listy gratulacyjne Tycjanowi Kozdra  

i trenerowi Piotrowi Czuto. 

 

Na posiedzenie przyszły radne Joanna Kostrzewa, Anna Ciszkiewicz i Monika Niedźwiecka 

(15+3=18). 

 

Wniosek formalny radnego Tomasza Siergieja o 15 minutową przerwę w obradach. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalskie o godzinie 14.20 ogłosił  

15 minutową przerwę. 
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Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (18+1=19) 

 

III. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja: 

- Interpelacja nr 83/18 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r.  

dot.: uzupełnienia ubytków nawierzchni drogi powiatowej nr 1390Z na odcinku Chojna-

Krzymów-skrzyżowanie z drogą 1380Z (wszyscy radni otrzymali) załącznik nr 4. 

 

IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 

2017 (druk nr 2/XXXIX);  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Gryfinie Bożena Stawiarska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017 

(prezentacja multimedialna stanowiącą załącznik nr 5). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję. 

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał o informację zawartą na stronie 37 opracowania, chodzi 

o wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Jest tam zawarta informacja, że w 2017 roku 

wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny 23 osobom, co wydaje się bardzo małą liczbą. Ilość osób 

potrzebujących z pewnością jest wielokrotnie większa. Obecnie jest to sytuacja bardzo częsta, 

że ktoś dostaje udaru i rodzina ma bardzo wielki problem, jednocześnie mając bardzo 

niewielką wiedzę nawet nie wiedzą dokąd się udać o pomoc. A wypożyczalnia PCPR  

dysponuje chyba małą ilością łóżek rehabilitacyjnych, balkoników na kołach, krzeseł 

toaletowych, nakładek na toaletę, wózków inwalidzkich, a samo wypożyczenie jest jedynie  

na rok. To jest jakby jeden problem, a drugi problem może bardziej dotyczy policji,  

a chodzi o to w jaki sposób zakładane są „niebieskie karty”. Komenda Powiatowa Policji 

przesłała do PCPR 30 „niebieskich kart”. Są to sprawcy przemocy w rodzinie, więc bardzo 

trudne, ciężkie przypadki, którym PCPR ma za zadanie pomóc. Natomiast jak powstaje taka 

karta i na jakiej zasadzie? 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Gryfinie Bożena Stawiarska odpowiedziała, 

że „niebieskie karty” zakłada policja, ale jest to również zadanie własne Ośrodka Pomocy 

Społecznej, czyli zadanie własne gminy. Powiat nie bierze udziału w zakładaniu „niebieskich 

kart”. Natomiast w ramach wsparcia i podjęcia stosownych działań PCPR występuje z prośbą 

o kierowanie sprawców przemocy na program korekcyjno-edukacyjny w celu udzielenia 

wsparcia i uchronienia od dalszych negatywnych zachowań. Jeżeli chodzi o sprzęt 

rehabilitacyjny to na pewno PCPR nie ma sprzętu w wystarczającej ilości. Posiadany sprzęt 

jest na bieżąco wypożyczany, z pewnością jest duże zapotrzebowanie. Osobiście już myślała, 

że w ubiegłym roku uda się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel, ponieważ był program  

z EFS z działania 1.7. Jednak środki przeznaczone były tylko dla OPS. PCPR nie mógł 

skorzystać z tego programu. Ale uważa, że już po uruchomieniu Zakładu Aktywności 

Zawodowej, bo tam jest przechowywany sprzęt rehabilitacyjny, PCPR będzie sukcesywnie 

uzupełniać i zasilać posiadany zasób. Niestety część sprzętu jest już wyeksploatowana.  

Na pewno 23 osobom PCPR mogło wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, a część sprzętu jest 

wypożyczona w terenie. Zatem tutaj zostało wykazane tylko to, co zostało wypożyczone. 

Posiadany sprzęt jest w dużej mierze pochodzący z darowizn osób, które go zakupiły  

i używały, a często posiadały dofinansowanie z PFRON. Sama oddała sprzęt, którym 

dysponowała po teściowej, na potrzeby wypożyczalni. Sprzęt pochodzi  

z darowizn od osób życzliwych, które chcą wspierać i pomagać innym potrzebującym. 

Dodała, że PCPR ma na uwadze konieczność powiększenia wypożyczanego sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 

Posiedzenie opuściła radna Anna Ciszkiewicz (19-1=18). 

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że kilka lat temu Komisja Rewizyjna była z wizytą  

na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i zauważyła kwestię zakupionych 

dość nieszczęśliwie łóżek, niedobranych co do rozmiarów, na co skarżył się personel że nie 

można ich wykorzystać. Zakupione łóżka przez jakiś czas stały niewykorzystane  

na korytarzach. Co się teraz dzieje z tymi łóżkami? 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Gryfinie Bożena Stawiarska odpowiedziała, 

że na pewno łóżka zostały wykorzystane. Mieszkańcy DPS użytkują je, więc nie stoją już  

na korytarzu.  
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Radny Zdzisław Malik powiedział, że powiat posiada cztery domy pomocy społecznej. 

Miesięczne utrzymanie jednego mieszkańca w nich jest bardzo różne, skąd tak duże różnice? 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Gryfinie Bożena Stawiarska odpowiedziała, 

że na to ma wpływ kilka czynników. Ustawa o pomocy społecznej zmieniła się dosyć 

radykalnie i weszła w życie w 2004 roku. Część spośród mieszkańców została umieszczona  

w domach pomocy społecznej przed rokiem 2004, i do pobytu tej grupy mieszkańców powiat 

gryfiński otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. Mieszkaniec opłaca swój pobyt 

środkami do 70% wysokości emerytury czy renty, natomiast do pozostałej kwoty powiat 

otrzymuje dofinansowanie z budżetu gmin, które umieściły tam swoich mieszkańców. 

Ogólnie mówiąc na koszt pobytu jednego mieszkańca wpływ mają ilość mieszkańców, ilości 

dotowanych osób. Koszt pobytu wyliczany jest co roku i ogłaszany do publicznej wiadomości 

w Dzienniku Urzędowym. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski następnie w obecności  

18 radnych zarządził głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIX/258/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2017, została podjęta jednogłośnie. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2017 (druk  

nr 3/XXXIX);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIX/259/2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  

w Powiecie Gryfińskim za rok 2017, została podjęta jednogłośnie. 
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2018 rok (druk nr 4/XXXIX);  

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XXXIX/260/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2018-2039 (druk nr 5/XXXIX);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 6), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr XXXIX/261/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

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

większością głosów. 

 

VIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wszyscy 

radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 82/18 radnego Mariusza Adamskiego (stanowi  

zał. nr 7), pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 13 kwietnia 2018 r.  

w związku z interpelacją nr 79/18 radnego Piotra Bugajskiego (wszyscy radni otrzymali) 

(stanowi zał. nr 8). 
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IX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 

Radny Rafał Mucha zapytał się o pomysł wyposażenia w szlabany parkingów przy 

Starostwie Powiatowym na ulicy 11 Listopada w celu regulowania ruchu. Jakie mają być 

zasady parkowania? Jak zostanie rozwiązany temat z tym, że obecnie parkuje tam dość duża 

ilość mieszkańców? Czy będą oni mogli korzystać z tych parkingów? Na jakich zasadach 

mogliby korzystać z parkingu w ciągu dnia, a jak ewentualnie po godzinach urzędowania 

starostwa oraz w dni wolne? 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że starostwo pracuje nad tematem 

parkingu. Dzisiaj nie ma tam żadnych zasad. Obecnie są na etapie technicznego 

przygotowywania się do wyboru techniki i sposobu biletowania parkingów. Wspomniane 

przez radnego R. Muchę sprawy są starostwu znane, ponieważ w międzyczasie wpłynęło  

do urzędu pismo jednego z towarzystw budownictwa powszechnego wskazujące, że dzisiaj 

korzystają z tego parkingu tylko mieszkańcy. Niestety cel tego parkingu jest inny. Każdy  

z nas jak coś buduje ma obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych, przy obiektach 

użyteczności publicznej. Zresztą w planach zagospodarowania przestrzennego przy obiektach 

wskazana jest ilość miejsc parkingowych. Niewątpliwie te problemy mieszkańców przy 

korzystaniu z parkingów będą brane tutaj pod uwagę. W pierwszej kolejności zależy nam  

na godzinach urzędowania, ponieważ petenci urzędu zgłaszają pretensje, że nie mają gdzie 

zaparkować. Natomiast tych, którzy interesują się tym tematem zaprasza w okresie zimowym 

kiedy to można zaobserwować auta pokryte śniegiem, które stoją dłuższych okres bez 

przemieszczenia się. Nie takiemu celu ma służyć parking w godzinach pracy urzędu. 

Natomiast nie widzi problemu, żeby w pozostałych godzinach mogli korzystać z niego 

mieszkańcy. Rozwiązania, które planuje się użyć wymagają zrobienia pętli elektrycznej,  

aby szlabany mogły się podnosić i opuszczać. Starostwo chciało ten problem już wcześniej 

rozwiązać i około cztery lata temu zrezygnowało ze sprzedaży tego terenu i wykonało kolejny 

parking, czyli został poszerzony ten parking, lecz nie przyniosło to spodziewanego efektu, 

gdyż mieszkańcy traktują to jako stałe miejsce garażowania samochodów. Na pewno trzeba to 

jakoś rozwiązać.  

 

Radny Rafał Mucha powiedział, że pewnie ten temat będzie wzbudzał niemałe 

kontrowersje. Radny poprosił, aby zadbać bez zbędnych formalności, żeby osoby 

korzystające po godzinach urzędowania, czy też te które zaparkują wcześniej a będą 
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wyjeżdżać w godzinach pracy urzędu, żeby nie musiały spełniać nie wiadomo jakich 

procedur. Należy zadbać o to, żeby w automacie otwierały się te szlabany. Tak, aby jak 

najmniej uprzykrzyć mieszkańcom i tak niełatwą sytuację.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że właśnie o takich rozwiązaniach  

w automacie rozważane są rozwiązania. 

 

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że przed chwilą Rada przegłosowała dotację 

celową w wysokości 250 000,00 zł dla gminy Gryfino na budowę hali sportowej przy ulicy 

Niepodległości. Z informacji prasowej radny wie, że są kłopoty z wyborem wykonawcy. 

Radny poprosił o komentarz do sprawy. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w zeszłym roku Rada uchwalając 

budżet na 2018 rok podjęła decyzję o przekazaniu takiej dotacji dla gminy Gryfino. Część 

dokumentów przy zmianach do budżetu powtarza się. Zarząd na ten moment nie zmienia 

swojego zdania, dlatego że ma podpisane porozumienie, nad którym oczywiście można 

byłoby dyskutować czy jest aktualne czy nie. Jeszcze za poprzedniego burmistrza, gdzie 

przekazując zadanie do prowadzenia została złożona obietnica, że powiat będzie 

partycypować w kosztach termomodernizacji obiektu do pewnej kwoty. Bez względu na to, 

że upłynął już wyznaczony termin to powiat chce dotrzymać danego słowa. Przypomniał,  

że w budżecie jest to zapisane jako wieloletnia inwestycja, przez co w rezultacie  

w uchwalanych dokumentach jest zapisana kwota 500 000,00 zł, z podziałem na dwa lata. 

Zarząd obserwuje jak obecnie wygląda rynek wykonawców. Często jest tak, że wykonawca 

się zgłasza na dużą kwotę zadania i inwestorzy nie za bardzo wiedzą co zrobić. Znane są 

przypadki gmin, powiatów gdzie po ogłoszeniu przetargu nie zgłaszają się żadni wykonawcy. 

Powiat chce dotrzymać słowa z dotacją i nie wycofuje się z tego. Kwota pozostaje zawarta  

w budżecie. Tam funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, czyli zadanie które prowadzi powiat 

i generalnie na budowę hali patrzy przez pryzmat potrzeb szkoły, czyli realizacji zadania 

oświatowego. A to koreluje z tym, co również chciałaby robić gmina. Z tym, że gmina 

bardziej patrzy na to zadanie jako halę służącą społeczności. Dodał, że Zarząd podtrzymuje 

swoje stanowisko i nie zgłasza wniosków, żeby cokolwiek zmieniać na tym etapie, pomimo 

widocznych trudności. Starosta ma nadzieję, że gminie wcześniej czy później uda się 

zrealizować inwestycję. 
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Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że rozmawiał z wicekuratorem, który mówił  

że gmina nie zwróciła się do niego z prośbą o jakiekolwiek porozumienie. Radny boi się  

że jak powstanie hala widowiskowa nie będzie ona zawsze dostępna dla młodzieży. Rada 

dając takie pieniądze powinna mieć pewność, w porozumieniu z gminą, że udostępni 

dzieciom tę halę jako sportową a nie że będzie to tylko hala widowiskowa. Jak wiadomo ktoś 

tę halę będzie pilnował, ktoś będzie miał do niej klucz, a dzieci się na nią nie wpuści  

bo zniszczą posadzkę. Dlatego jeżeli powiat przeznacza pieniądze to powinno być jeszcze 

jakieś porozumienie w tej sprawie. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że oczywiście ma takie samo zdanie, 

podejrzewa że Zarząd również je podziela, zresztą w momencie kiedy przekazana zostanie 

dotacja to zgodnie z ustawą o finansach publicznych powiat zawrze stosowne umowy i m.in. 

z powodów o których mówił już wcześniej niewątpliwie taki zapis na pewno będzie odnośnie 

korzystania z tejże sali, zasad, również później utrzymania oraz rozliczania. Powiat w tym 

zakresie posiada doświadczenie, które wynika ze szkoły którą swego czasu przekazał  

do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa, tj. Centrum Rolnicze w Mieszkowicach. Tam 

jest hala sportowa, a de facto pozostaje to jako majątek powiatu przekazany jedynie na czas 

prowadzenia zadania. To dokładnie gimnazjum, które jeszcze jest w stanie likwidacji korzysta 

z hali na zasadzie umów. To są pewne doświadczenia, z których powiat będzie korzystał. I dla 

Zarządu jest to oczywiste. Starosta dodał, że na tym etapie nie ma jeszcze konkretnej umowy, 

dlatego że do przekazania środków finansowych gminie fizycznie nie dochodzi z powodów 

poruszonych przez radnego T. Mirakowskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że na ręce 

Przewodniczącego wpłynęły oświadczenia: radnej Aleksandry Zielińskiej i radnego Tomasza 

Siergieja z 26 kwietnia br. o przystąpieniu do Klubu Radnych Rady Powiatu w Gryfinie 

Inicjatywa Samorządowa. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Klubu Radnych 

Inicjatywa Samorządowa, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego Klubu. 

Przewodniczącym został wybrany Roman Michalski. Na bazie tych dwóch oświadczeń złożył 

oficjalne pismo zgłaszające zmiany składu osobowego Klubu (pismo stanowi załącznik  

nr 9). Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych 

do dnia 30 kwietnia br., na nowych drukach. 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.  
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Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie: 

1. Odpowiedź mieszkańca Gminy Cedynia z dnia 4 kwietnia 2018 r. na pismo Starosty 

Gryfińskiego z dnia 29 marca 2018 r w sprawie usunięcia nierówności w asfalcie  

na drodze łączącej miejscowości Mieszkowice-Macierz – zał. nr 10. 

  

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

sesyjnych: 

2. Pismo Domu Lekarskiego S.A. z dnia 4 kwietnia 2018 r. - wspólnika Szpitala 

Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży posiadanych udziałów  

– zał. nr 11. 

3. Odpowiedź Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, znak:ZD.7134.3.20.2018.AD 

z dnia 17 kwietnia 2018 r., do wiadomości Rady Powiatu, na pismo mieszkańców  

ul. Młynarskiej w Mieszkowicach z dnia 6 marca 2018 r., z prośbą o zajęcie 

stanowiska dot. poprawienia stanu nawierzchni ww. ulicy – zał. nr 12. 

4. Informacja Z-cy Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury dot. obchodów gminnych 

uroczystości upamiętniających Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja  

oraz Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa – zał. nr 13. 

 

X. Zakończenie posiedzenia. 
   

O godz. 15.30 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Rady  
 

 Roman Michalski 


