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 PROTOKÓŁ nr XL/18 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 30 maja 2018 r. 

 
XL sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 30 maja 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). 

 

Na posiedzenie przyszli radni Arkadiusz Łysik oraz Aleksandra Zielińska (14+2=16). 

 

I. Sprawy regulaminowe:   

   

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powitał zebranych gości, 

mieszkańców powiatu, w szczególności Radną Rady Miejskiej w Gryfinie Panią Jolantę 

Witowską, przedstawicieli lokalnych mediów, przedstawicieli służb mundurowych, 

kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

Zarząd Powiatu oraz Radnych Rady Powiatu. Na protokolantów powołał Dominikę 

Konopnicką i Kornelię Zięba. Następnie przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie 

wniósł uwag, został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Protokół nr XXXIX/18 z dnia 26.04.2018 r. został przyjęty jednogłośnie (16 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

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

 

Na posiedzenie przyszła radna Joanna Kostrzewa (16+1=17) 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd w okresie międzysesyjnym 

zbierał się czterokrotnie. Sprawozdanie z prac Zarządu znajduje się w materiałach sesyjnych 
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(Druk 1/XL). Zarząd przeprowadził rozmowę konkursową z kandydatką na dyrektora 

Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie Panią Lidią Tomin, następnie 

w dniu 30 maja br. podjął uchwałę i zatrudnił na to stanowisko wyżej wymienioną 

kandydatkę. Pani Lidia Tomin przez okres roku pełniła obowiązki dyrektora w Centrum 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Starosta wyraził nadzieję, że na kolejnej sesji Pani 

Dyrektor zabierze głos i przedstawi swoją strategię na temat rozwoju jednostki w kontekście 

rozporządzenia mówiącego o dochodzeniu do standardów, czyli do grup 14-osobowych. 

Sprawy, którymi zajmował się Zarząd w okresie międzysesyjnym mają swój epilog w postaci 

uchwał. Jedną z nich jest sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej, która jest kontynuacją ścieżki wcześniej 

wykonywanej przez Powiat. Trasa biegnie od Gryfina wzdłuż ul. Armii Krajowej do 

Szczawna. Uchwała w tej sprawie dotyczy zmiany proporcji środków finansowych. Powiat 

zawarł umowę z Samorządem Województwa na realizację tejże inwestycji. Powtórzono 

również przetarg na akcję profilaktyczno – medyczną „Biała Sobota”. Starosta przypomniał, 

że w pierwszym rozdaniu, niestety, nie udało się pozyskać lekarza pediatry, na czym jemu 

bardzo zależało, ponieważ chcieli te badania dedykować dzieciom. W związku z powyższym 

podjęto decyzję o kontynuacji tego, co zostało rozpoczęte w latach poprzednich. 

Uwzględniono problemy zdrowotne mieszkańców i liczbę zgonów oraz osób chorych  

na serce i postawiono na lekarza kardiologa. Następnie podpisano umowę ze Szpitalem 

Powiatowym w Gryfinie na organizację Białych Sobót. Obecnie realizacja tego zadania 

obejmuje cztery gminy, a kwota, jaka została na nie przeznaczona, to 45 tysięcy złotych.   

W kolejnym półroczu ten program będzie kontynuowany. Ogłoszono również otwarty 

konkurs na wspieranie zawodowe i rehabilitację osób niepełnosprawnych, które nie są objęte 

innymi formami instytucjonalnymi, jeżeli chodzi o taką rehabilitację, czyli WTZ i etc. Jest to 

skierowane do osób, które są poza tym systemem, natomiast konkurs jest otwarty  

dla stowarzyszeń, które się w tym zakresie specjalizują. W latach poprzednich wykonawcą 

tego zadania było Stowarzyszenie MOST. Zwiększono również dotację dla Domów Pomocy 

Społecznej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w uchwale dot. zmian w budżecie (druk 

4/XL). Jest to związane z aktualizacją kosztów za poprzedni rok. Te dotacje w tej chwili będą 

większe. Starosta stwierdził, że domy pomocy społecznej, co do spraw finansowych, mają się 

w miarę dobrze, dotyczy to między innymi Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, który prowadzi 

Powiat. W okresie międzysesyjnym podpisano również umowę z Państwowym Funduszem 



 3 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację Programu Aktywny Samorząd 

w 2018 roku. Ten program jest skierowany dla osób niepełnosprawnych, formą wsparcia jest 

między innymi dopłata do czesnego dla osób, które podejmują naukę. Kwota przeznaczona na 

realizacje tego zadania to około 120 tysięcy złotych. W przypadku wątpliwości Starosta 

zachęcił do zadawania pytań Zarządowi. Poruszył również sprawę, którą nagłośniły media 

oraz którą Radni zajmowali się na komisjach, a mianowicie sprawę szpitala. Zarówno szpital, 

Prezes Zarządu Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie jak i współudziałowiec Dom Lekarski 

cały czas pracują nad kwestią działalności bieżącej i kadrowej Oddziału Internistycznego. 

Starosta wyraził nadzieję, że zakończy się to dobrze.  Dodał, że dzisiejsza sesja to doskonała 

okazja do zainaugurowania obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

poprzez składanie życzeń w księdze. Pomysł jest następujący, aby do 11 listopada 

mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego wpisywali w nią swoje życzenia, co życzą naszej 

Ojczyźnie na kolejne 100 lat. Na opiekuna księgi wyznaczył Kornelię Zięba. Starosta 

zaproponował, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany wypożyczeniem wyżej wymienionej 

księgi, wówczas zgłosi się do jej opiekuna. Wyraził nadzieję, że w dniu 11 listopada  

z ciekawością będą czytać zamieszczone życzenia oraz że księga przetrwa lata i następne 

pokolenia będą czytały, co pokolenie XXI wieku myśli o swojej ojczyźnie. Starosta 

zapowiedział również, że księga w dniu dzisiejszym zostanie umieszczona na stoliku i po 

sesji zainteresowani będą mogli złożyć tam swoje życzenia.  

  

Na posiedzenie przyszła radna Anna Ciszkiewicz (17+1=18). 

 

Radna Rady Miejskiej w Gryfinie Jolanta Witowska: „ Dzień Dobry, bardzo dziękuję  

za umożliwienie mi krótkiego wystąpienia. Mili państwo, szanowni państwo, chciałam bardzo 

podziękować Panu Dyrektorowi Adamskiemu za ogromne wsparcie, jakie udziela mi od kilku 

lat podczas realizacji mojego programu Odpowiedzialny Opiekun Zwierząt. Otrzymałam 

wsparcie i rzeczowe, ale także honorowy patronat. Panie Dyrektorze, bardzo się cieszę,  

że mogę z Państwem współpracować, że dzięki tym wszystkim rzeczowym pomocom, które 

otrzymuje, mogę nie tylko edukować w tym zakresie nasze społeczeństwo, ale znacznie szerzej 

rozumianym pojęciu ekologia. Dziękuje bardzo jeszcze raz.”  
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III. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym nie wpłynęła żadne interpelacje oraz wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował, że przed 

przejściem do punktu 4 jest zobowiązany do przekazania informacji, która ma charakter 

porządkowy. W związku z opublikowaniem w dniu 24 maja 2018 roku tekstu jednolitego 

Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku zostały zmienione podstawy 

prawne w projektach uchwał Rady Powiatu.  

 

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

z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2017 rok (druk nr 2/XL);  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła sprawozdanie         

z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok (prezentacja 

multimedialna stanowiącą załącznik 4). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XL/262/2018 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady 

Powiatu w Gryfinie nr XXII/220/2017 z dnia 26 października 2017r.                
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 (druk nr 3/XL);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XL/263/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

nr XXII/220/2017 z dnia 26 października 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przypomniał, że w punkcie 6 

uzasadnienia do projektu uchwały  Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2018 rok był błąd pisarski, tj.  podana była kwota 37 435,32 zł a powinna być  

37 120,53 zł. Przewodniczący umożliwił dyskusję.  

 

Starosta  Gryfiński Wojciech Konarski w temacie tej uchwały, ale w innej sprawie 

zobowiązał się do złożenia autopoprawki przez Zarząd. W wyżej wymienionej uchwale  

w załączniku nr 1 dotyczącego zwiększenia dotacji na Domy Pomocy Społecznej w kwocie  

242 tysięcy złotych wkradł się błąd, ponieważ jest zapisana w „pozostała działalność” 

w tymże rozdziale, a powinna być zapisana „domy pomocy społecznej”.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski stwierdził, że wyżej 

wymieniony zapis, co do treści nie zmienia kwoty wymienionej w uchwale. Przewodniczący 

umożliwił dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie dotyczące autopoprawki: 



 6 

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się – 0 

Autopoprawka do Uchwały nr XL/264/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 17,  

przeciw - 1,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XL/264/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, została podjęta 

większością głosów. 

 

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/XL);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 18 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 1,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr XL/265/2018 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 Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami na interpelację           

nr 83/18 radnego Pawła Sławińskiego. 
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IX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że ma przed 

sobą wykaz pism, skierowanych do wiadomości Rady Powiatu. Pierwszym pismem jest 

pismo sołtysa sołectwa Goszków z dnia 15 maja 2018 roku dot. pilnego naprawienia drogi 

powiatowej Nr 181 (zał. nr 6). Ponadto wpłynęły dodatkowe 3 pisma, które nie były ujęte  

w wykazie pism przekazanych do radnych w materiałach sesyjnych, ponieważ wpłynęły już 

po rozprowadzeniu tychże materiałów. Pierwszym jest pismo asesora Prokuratury Rejonowej     

w Gryfinie z dnia 21 maja 2018 roku dot. uchylenia uchwały nr 36/247/2018 uchylającej 

uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania  

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Pismo zostało przekazane  

do prawników celem zaopiniowania przez kancelarię prawną (zał. nr 7). Pismo jest do 

wglądu i generalnie dotyczy spostrzeżenia Prokuratury, że na etapie istniejącej ustawy nie 

powinno się jej cytować w wyżej wymienionej uchwale, ponieważ te przepisy już istnieją.  

W związku  z powyższym Prokuratura wnosi o uchylenie wyżej wymienionej uchwały Rady 

Powiatu. Jako, że pismo wpłynęło 25 maja 2018 roku, nie ma jeszcze opinii prawników. 

Przewodniczący zapowiedział, że sprawa będzie dyskutowana na posiedzeniach komisji. 

Drugie pismo otrzymano ze Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                  

w Szczecinie i dot. wydania opinii o możliwości deficytu przedstawionego w budżecie 

powiatu gryfińskiego na rok 2018 (zał. nr 8). Opinia jest pozytywna. Ostatnie pismo,  

z upoważnienia Marszałka Województwa przez Dyrektora Generalnego, wpłynęło  

do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dniu 25 maja 2018 roku i dot. zmiany granic 

istniejących okręgów wyborczych ustalonych do wyborów Radnych Sejmików Województwa 

Zachodniopomorskiego (zał. nr 9). Przewodniczący rady Powiatu w Gryfinie poprosił 

Starostę Wojciecha Konarskiego o kilka zdań komentarza. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zaproponował przeprowadzenie dyskusji i wnioski  

z tej dyskusji poddać pod głosowanie. Protokół może być formą wyrażenia opinii, jednakże  

ta opinia może nie być brana pod uwagę przez Sejmik Wojewódzki. Warto jednak wyrazić 

swoją opinię w tejże sprawie, ponieważ jeśli opinia nie zostanie wyrażona, pozbawią się 

głosu w tej sprawie. Z informacji wynika, że Sejmik na podjęcie uchwały ma 40 dni  

i w związku z tym, gdyby głosowanie zostało przełożone na następną sesję mogliby nie 

zmieścić się w tym czasie. Zaproponowano dwa warianty, które sprowadzają się do tego,  
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że w jednym z wariantów jest w swoim okręgu wyborczym powiat choszczeński, a w drugim 

nie. Starosta powiedział, że to bardziej te osoby, które są zainteresowane wyborami na 

szczeblu województwa, powinny wypowiedzieć swoje zdanie. Jako mieszkaniec powiatu 

gryfińskiego wyraził opinie, że im węższy okręg, czyli „bez Choszczna”, tym większe szanse, 

żeby przedstawiciele  Powiatu Gryfińskiego znaleźli się w Sejmiku Województwa.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski dyskusje w sprawie okręgów 

wyborczych „na żywioł”. Podtrzymał zdanie Starosty, że nie muszą wydawać opinii, jednakże 

nie warto pozbawiać się głosu w tak ważnej sprawie oraz podzielił jego pogląd, że powinni 

wybrać wariant drugi – „bez Choszczna”. Następnie Przewodniczący umożliwił dyskusje. 

Następnie wskazał, że protokół do dzisiejszej sesji będzie opinią w tej sprawie. Skonsultował 

się z kancelarią prawną, iż taka opinia nie musi być wyrażona w formie uchwały.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski w odniesieniu do pisma w 

sprawie okręgów wyborczych podtrzymał zdanie Starosty oraz Przewodniczącego Rady, że 

powinni wybrać wariant drugi „bez Choszczna”. Ponadto wyraził prośbę, jeśli jest to 

możliwe, aby przypomniano, jak wyglądało to 4 lata temu? W jakim okręgu był Powiat 

Gryfiński i ile było tam wówczas powiatów?  

 

Członek Zarządu Powiatu Tomasz Siergiej powiedział, że można się odnieść tylko do 

pierwszego wariantu i uważa, że Rada Powiatu powinna wydać opinię, co do pierwszego 

wariantu. Zgadza się ze zdaniem Pana Starosty i Pana Piotra Bugajskiego, że w skład naszego 

okręgu wyborczego nie powinno wchodzić Choszczno. Jeżeli chodzi o drugi wariant to 

dotyczy on Rad Powiatu, które są ujęte w tabeli w grupie czwartej.  

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała ile mają czasu na to, aby się wypowiedzieć. Czy dzisiaj 

należy dać odpowiedź czy mają czas, aby to jeszcze przeanalizować? Proponuje, aby w tym 

celu na spokojnie zwołać komisje i wtedy podjąć decyzje w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odpowiedział, że w dniu 

dzisiejszym nie muszą dawać odpowiedzi w tej kwestii. Zaznaczył jednak, że sejmik ma  

40 dni na podjęcie decyzji w tym temacie. Do tutejszego urzędu pismo wpłynęło 25 maja br., 

więc teoretycznie są szanse, aby podjąć decyzje na następnej sesji Rady Powiatu. 

Zaproponował spotkanie ze wszystkimi komisjami, aby zadecydować w tej sprawie.  
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Radna Joanna Kostrzewa podtrzymała chęć spotkania wszystkich komisji w późniejszym 

terminie. Uważa, że są to bardzo ważne sprawy, które trzeba przemyśleć. Stwierdziła, że Pan 

Starosta miał czas, aby przemyśleć tę sprawę, ponieważ otrzymał pismo wcześniej, jednak 

ona nie miała takiej możliwości.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że miał taki sam czas, jak Radna Joanna 

Kostrzewa. Skorzystał z okazji, że na sali jest obecna Pani mecenas Magdalena Safiańczuk  

i zadał pytanie od kiedy jest liczony termin 40 dni? Czy od daty wpływu? Bo być może oni 

mają swoje wewnętrzne procedury i 40 dni wynika z kalendarza wyborczego.  

 

Radna Joanna Kostrzewa podtrzymała chęć spotkania w następnym tygodniu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że informacja od 

Pani mecenas w kwestii czasu, jaki został na podjęcie decyzji w sprawie Choszczna jest 

bardzo ważna.  

 

Mecenas Magdalena Safiańczuk powiedziała, że nie ma teraz przed sobą przepisów, ale 

zasadniczo powinno liczyć się 40 dni od daty wpływu. Stwierdziła, że jeśli jest taka 

możliwość to chciałaby zajrzeć do przepisów.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski stwierdził, że problem jest taki, że występujący   

z pismem nie podali informacji do kiedy należy tę opinie przesłać.  

 

Mecenas Magdalena Safiańczuk stwierdziła, że nie chce być gołosłowna i jeszcze raz 

poprosiła o możliwość zajrzenia do przepisów prawa.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zwrócił się do radnej Joanny 

Kostrzewy z informacją, że opinia w kwestii Choszczna ma być opinią Rady Powiatu, a nie 

opinią komisji, tak jak to ona wcześniej proponowała. W związku z powyższym stwierdził, że 

należałoby zwołać Radę Nadzwyczajną i podjąć decyzje w tym zakresie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski ogłosił 10 minutową przerwę,  

która trwała do godz. 15:00. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował, że mają 

quorum oraz że podczas przerwy trwały konsultacje pomiędzy członkami klubu Inicjatywy 

Samorządowej i stwierdził, że doszli do konsensusu w tej sprawie. Poprosił, aby Pan Piotr 

Bugajski przedstawił opinię Rady Powiatu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski po konsultacjach  

w kuluarach chciałby złożyć wniosek formalny, żeby Rada Powiatu przyjęła opinię,  

że pozytywnie opiniuje się wariant drugi, w którym Powiat Gryfiński znajduję się bez okręgu 

Choszczno.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zwrócił uwagę, że mogą się tylko odnieść  

do wariantu pierwszego, ponieważ drugi nic nie zmienia w stosunku do poprzednich 

wyborów. Przytoczył słowa Radnego Tomasza Siergieja, że są w okręgu 5 i dla nas nic się nie 

zmieniło, w związku z tym do wariantu drugiego nic się nie wypowiadają. Dodał, że mogą się 

jedynie wypowiedzieć do wariantu, gdzie jest próba zmiany. A próba zmiany jest w wariancie 

pierwszym w pozycji piątej. Stąd wniosek o negatywne zaopiniowanie wariantu pierwszego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Piotr Bugajski doprecyzował, że będzie to 

negatywna opinia do wariantu pierwszego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał radnych, czy 

wszystko w tej kwestii jest jasne. Ponadto, czy któryś z Radnych ma inne zdanie. W związku 

z powyższym, jako, że wszyscy zrozumieli dyskusję oraz nikt nie miał pytań przewodniczący 

przedstawił wniosek: Kto jest za negatywną opinią do pierwszego rozwiązania polegającego  

na wyłączeniu Powiatu Choszczno z III okręgu wyborczego i włączeniu go do V okręgu 

wyborczego? I zarządził głosowanie: 

 za - 14,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Po zapoznaniu się z pismem znak: WOiRZL-I.60.1.2018 z dnia 23 maja 2018 r. dot. zmiany 

granic istniejących okręgów wyborczych ustalonych do wyborów radnych Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego, Rada Powiatu Gryfińskiego jednogłośnie wydała 

negatywną opinię do pierwszego rozwiązania, polegającego na wyłączeniu Powiatu 

Choszczno z III okręgu wyborczego i włączeniu go do V okręgu wyborczego (zał. nr 10). 



 11 

Następnie Przewodniczący przypomniał, że są w punkcie IX sprawy różne, informacje, wolne 

wnioski. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. 

 

Radny Zdzisław Malik poinformował, że ma dwie sprawy.  Pierwsza dot. podziękowań      

w imieniu organizatorów dla pana Starosty. „III festiwal papieski im. Jana Pawła II 

podziękowania dla Starosty Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego za patronat honorowy 

III festiwalu papieskiego Totus Tuus im. Jana Pawła II w Baniach z wyrazami szacunku”. 

Podpisali się proboszczowie z Lubanowa i z Bań oraz pani kierownik Narodowego Centrum 

Turystyki, Kultury i Sportu, którzy byli organizatorami tegoż festiwalu. Patronat honorowy  

na tym festiwalu pełnił ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, Wojewoda Zachodniopomorski 

Tomasz Hinc, Starosta Gryfiński oraz Wójt Gminy Banie. Serdecznie podziękował  

za obecność za festiwalu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował za miłe słowa. Potwierdził obecność 

na tym festiwalu i stwierdził, że jest to autentyczna promocja, która polega na tym, że w tym 

festiwalu bierze udział cała Polska, dodatkowo jeszcze ten festiwal jest później promowany 

przez telewizję Arka. Stwierdził, że takie działania warto wspierać.  

 

Radny Zdzisław Malik wracając do części dotyczącej festiwalu poinformował, że Grand 

Prix Pana Starosty Gryfińskiego wygrała dziewczynka ze Złocieńca. Dodał, ze jest to wielki 

zaszczyt oraz że zwycięzcy zarazem cieszą się i rozpaczają, bo jeśli już raz ktoś wygra, to nie 

może już więcej razy wystąpić.  

 

Wniosek BRZ. 0003.84.2018.DK Radnego Zdzisława Malika  

- prośba o zamontowanie podjazdu przy schodach, która umożliwi dostęp osobom 

niepełnosprawnym do budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39, 

gdzie znajduje się laboratorium oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
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X. Zakończenie posiedzenia. 
   

O godz. 15.10 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

 

Protokół sporządziła: 
 

Kornelia Zięba 

 Przewodniczący Rady  
 

 Roman Michalski 


