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 PROTOKÓŁ nr XLI/18 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 
XLI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 28 czerwca 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 15 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, 

przedstawicieli służb mundurowych, Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie 

Kazimierza Piotrowskiego, Stypendystów Rady Powiatu wraz z rodzicami, pracowników 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, mieszkańców powiatu, Zarząd Powiatu oraz Radnych 

Rady Powiatu, a także przedstawicieli lokalnych mediów. Na protokolantów powołał 

Magdalenę Romankiewicz i Anetę Stachów. Następnie przedstawił porządek obrad, do 

którego wniósł zmianę polegającą na: 

- zdjęciu z porządku obrad pkt. XIV „Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Piotra 

Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 11/XLI)”  

i wprowadzeniu w to miejsce do porządku „Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego Piotra Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie”; 

- dodaniu pkt. XV w brzmieniu „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie”, 

który będzie obejmował: 

- zgłaszanie kandydatów, 

- powołanie komisji skrutacyjnej, 

- prezentacja kandydatów, 

- przeprowadzenie głosowania, 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że zgodnie ze 

statutem powiatu Rada Powiatu wybiera dwóch Wiceprzewodniczących. W związku  

z wpłynięciem rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego obowiązuje termin 30 dni na 

uzupełnienie składu prezydium rady.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zapytał czy są uwagi do 

przestawionego porządku obrad, w związku z brakiem uwag poprosił o przegłosowanie 

zaproponowanych zmian do porządku obrad. Przedstawiony porządek obrad wraz ze 

zmianami został przyjęty jednogłośnie (15 za; 0 wstrz.; 0 przeciw) i stanowi zał. nr 3. 

 

Protokół nr XL/18 z dnia 30 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie (15 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Radny Tomasz Siergiej (15+1=16). 

 

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

 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że na dzisiejszej sesji będzie podejmowana 

uchwała o utworzeniu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie. Stanowi to 

ważny priorytet dla Zarządu Powiatu. W okresie międzysesyjnym Zarząd trzykrotnie 

zajmował się sprawami dotyczącymi utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności 

Zawodowej. Podjęcie uchwały nie kończy etapu administracyjnego wręcz rozpoczyna proces 

starania się o otrzymanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej u Wojewody. Działalność 

Zakładu Aktywności Zawodowej została podjęta w roku ubiegłym, co wiąże się z dzisiejszym 

sprawozdaniem i kwitowaniem 2017 r. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim dało 

możliwość rozpoczęcia omawianej działalności. Zarząd zmierza do osiągnięcia dwóch 

wskaźników przy realizacji niniejszej umowy, a mianowicie pierwszym z nich jest oddanie 

budynku, którego termin przypada na 30 września bieżącego roku. Drugim wskaźnikiem jest 

zatrudnienie 40 osób niepełnosprawnych, którego termin przypada na wrzesień 2019 r. 

Jednakże dążą, aby zatrudnienie owych osób nastąpiło do grudnia bieżącego roku, co daje 

możliwość wystąpienia na przyszły rok do Wojewody o przyznanie dotacji. Na rynku 

ekonomii społecznej są także udziałowcami w Spółdzielni Socjalnej „Promyk”  

w Goszkowie. Przedstawiciel Zarządu Pan Henryk Kaczmar był na Walnym Zebraniu gdzie 

został zatwierdzony bilans, udzielone absolutorium Zarządowi owej Spółdzielni. Zostały 
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także ogłoszone przetargi na inwestycje drogowe ulicy Jaśminowej w Żórawkach oraz ulicy 

Zielonej w Daleszewie. Podpisane zostały również umowy z gminami tj. Gminą Cedynia, 

Gminą Moryń i Gminą Widuchowa na wspólną inwestycję. W ubiegłym roku zakończono 

przebudowę ul. Armii Krajowej leżącej w ciągu drogi Gryfino – Linie. Prawdopodobnie 

zostanie przyznana nam także dotacja na inwestycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej 

w Golicach. Zarząd Powiatu zadecydował o rozpoczęciu procedury związanej z inwestycją  

w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju dotycząca termomodernizacji 

wewnętrznej. Na inwestycję tą podpisana jest umowa z Urzędem Marszałkowskim, a środki 

na nią przeznaczone wynoszą 3 600 000,00 zł. W związku z tym zostanie ogłoszony przetarg 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Wybrany wykonawca dokona w roku bieżącym projektu, 

a w przyszłym dokona jego realizacji. 

 

III. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku 

szkolnego 2017/2018 

 

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

Padjasek: „Szanowni Państwo. Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać 

młodemu człowiekowi jest wykształcenie. Słowa Arystotelesa są aktualne szczególnie dzisiaj, 

kiedy o sukcesie decydują nieustannie rozwijane umiejętności i solidna, wszechstronna 

wiedza. To właśnie ona otwiera wiele bram prowadzących do wyznaczonego celu i jest 

przepustką do realizacji własnych marzeń. Na dzisiejszej sesji gościmy tegorocznych 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, których 

wyniki i osiągnięcia w nauce są potwierdzeniem ich wielkiego zapału i chęci do poznawania 

świata. Za swoją pracę i zaangażowanie zostali wyróżnieni przez Radę Powiatu stypendiami. 

W tym ważnym wydarzeniu, stypendystom towarzyszą ich rodzice, którym także należą się 

podziękowania i słowa uznania. Przyznane stypendium to wspaniałe uhonorowanie Państwa 

pracy włożonej w wychowanie Waszych dzieci i wspieranie ich zamiłowań do zdobywania 

wiedzy, umiejętności, zdolności i zainteresowań. To dzięki Wam, Wasze dzieci mają szanse 

zdobywać wymarzone szczyty. A teraz czas, abyśmy poznali tegorocznych stypendystów Rady 

Powiatu: 

Wiktor Hadała - niezwykle utalentowany w wielu dziedzinach absolwent ZSP w Chojnie. 

Ukończył liceum ogólnokształcące o kierunku matematyczno-ekonomicznym z rewelacyjną – 

najwyższą w szkole średnią ocen 5,63. Ambitny i pracowity, konsekwentnie realizuje 
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zamierzone cele. Reprezentował szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Był członkiem 

Klubu Europejskiego Douzelage, uczestnikiem projektu „Kobiety w Społeczęństwie”. Pełnił 

funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego. W ramach koła teatralno-recytatorskiego brał 

udział w szkolnych przedstawieniach. W wolnym czasie Wiktor trenuje karate i jeździ na 

rowerze. W najbliższej przyszłości zamierza studiować logistykę w Szczecinie. 

Kornelia Gil - absolwentka liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, z dużym zaangażowaniem rozwija 

swoją wiedzę i umiejętności. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach. Była także 

aktywnym członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Brała udział w realizacji 

międzynarodowych projektów „Be different be tolerant” i „Kobiety w Społeczeństwie”  

z programu Erasmus+ i przedsięwzięć m.in. międzynarodowym seminarium w Danii 

„Nauczanie pozaformalne – model duński” oraz wycieczce edukacyjnej do Sherborne  

w Anglii. Interesuje się historią państw skandynawskich, Rosji i Węgier, podróżami oraz 

lingwistyką. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu. Średnia ocen: 5,38. 

Jacek Ceglarek - absolwent liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Oryginalny w myśleniu i działaniu, wytrwały  

w rozwiązywaniu problemów. Ma duży dystans do siebie i niezwykłe poczucie humoru. 

Aktywnie działał w kole teatralno-recytatorskim, brał udział w szkolnych przedstawieniach 

oraz reprezentował szkołę w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Zbigniewa Herberta. Był 

współorganizatorem akcji charytatywnej „Paczki szczęścia" oraz przedsięwzięcia „Tydzień 

zdrowego trybu życia”. Interesuje się matematyką, geografią i sportem. Wolny czas spędza na 

siłowni, na boisku piłkarskim lub w gronie przyjaciół. Zamierza studiować logistykę na 

Akademii Morskiej w Szczecinie. Średnia ocen: 5,25. 

Mateusz Gil - ukończył liceum ogólnokształcące o profilu administracyjno-prawnym w ZSP 

nr 2 w Gryfinie. Przez kolegów i nauczycieli postrzegany jako osoba koleżeńska, życzliwa, 

zawsze chętna do współpracy. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i klasy. Interesuje się 

historią, filmem i muzyką. W przyszłości chciałby pracować w zawodzie kompozytora muzyki 

filmowej, bądź zajmować się historią. Mateusza pasjonują również języki obce. W wolnych 

chwilach lubi rysować, a także jeździć rowerem. Średnia ocen 5,13. 

Agnieszka Madczak - absolwentka ZSP nr 2 w Gryfinie. Ukończyła technikum zawodowe  

w zawodzie technik ekonomista. Przez cały okres nauki była wzorem sumienności w podejściu 

do nauki i obowiązków szkolnych. Konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia, chętnie 
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podejmuje wyzwania i świadomie planuje swoją karierę naukową i zawodową. Od młodych 

lat jej największą pasją jest sport, a najbardziej koszykówka. Wielokrotnie wspierała kadrę 

szkoły w rozgrywkach koszykówki i siatkówki. W przyszłości chciałaby reprezentować wzór 

zaangażowanej i doświadczonej szefowej znanej korporacji. Średnia ocen 5,0. 

Tomasz Lisowski - absolwent liceum ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-

turystycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Przez cały okres nauki kreatywnie angażował się w życie 

społeczności szkolnej. Pełni rolę przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. 

Interesuje się geografią, matematyką i informatyką. W wolnym czasie czyta książki  

w szczególności dotyczące nowinek technicznych. Lubi także przecierać szlaki turystyczne, 

wędrować. W przyszłości chciałaby studiować nanotechnologię. Średnia ocen: 5,0. 

W gronie stypendystów są także Natalia Kowalska i Aleksandra Pieloszczyk, które nie mogły 

dziś osobiście przyjąć gratulacji. Nie mniej jednak przedstawię ich osiągnięcia, pasje i plany 

na przyszłość. 

Natalia Kowalska - absolwentka ZSP nr 2 w Gryfinie. Ukończyła liceum ogólnokształcące  

o profilu lingwistyczno-turystycznym. Jest inteligentna, sumienna i wszechstronnie 

uzdolniona. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych. Pasjonuje ją historia, geografia i sport, posiada także talent wokalny. Od 

codziennych obowiązków odpoczywa czytając książki, grając w koszykówkę i biegając. Słucha 

także muzyki i śpiewa.  W przyszłości chciałaby studiować historię i zostać trenerem 

edukacyjnym. Średnia ocen 5,22. 

Aleksandra Pieloszczyk - absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu matematyczno-

ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną i sumienną. 

Interesuje się przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką, literaturą zagraniczną oraz 

rysunkiem technicznym. Przez trzy lata nauki w liceum wielokrotnie reprezentowała szkołę  

w konkursach i olimpiadach. Była współorganizatorką przedsięwzięć „Tydzień dla 

oszczędzania” oraz „Tydzień zdrowego trybu życia”. Ola jest osobą twórczą i kreatywną,  

w wolnych chwilach zajmuje się tworzeniem oryginalnych plakatów informacyjnych. Planuje 

studiować informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Średnia ocen: 

5,1.” 

Prezydium Rady wręczyło stypendystom oraz ich rodzicom listy gratulacyjne. 

 

O godz. 14.24 Przewodniczący Rady ogłosił 1 minutową przerwę. 

Po przerwie: 
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IV. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym nie wpłynęły żadne wnioski oraz interpelacje. Zapytał czy ktoś w tym 

punkcie chce złożyć stosowny wniosek bądź interpelację. W związku z brakiem odzewu 

przeszedł do następnego punku porządku obrad. 

 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia 

samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład 

Aktywności Zawodowej w Gryfinie” (druk nr 2/XLI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/266/2018 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod 

nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie” została podjęta 

jednogłośnie. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu 

Gryfińskiego za 2017 rok (druk nr 3/XLI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLV.299.2018 z dnia  

24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  

(zał. nr 5).  

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2017 r. (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 6).  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/267/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok (druk nr 4/XLI); 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelążek odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (zał. nr 7). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

nr CCXVI.418.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium (zał. nr 8).  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/268/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Gryfińskiego za 2017 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w imieniu Prezydium Rady 

Powiatu w Gryfinie złożył gratulacje Wicestaroście Gryfińskiemu Jerzemu Milerowi. 

 



 8 

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler podziękował w imieniu Zarządu Powiatu za udzielone 

absolutorium. 

 

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

ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XLI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję. 

 

Radny Jan Gładkow powiedział, że chciałby wyrazić opinię na temat rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku. Mianowicie z rozporządzenia wynika, że należałoby 

obniżyć wynagrodzenie Starosty. Nie miałby uwag do treści rozporządzenia gdyby 

obowiązywało ono od nowej kadencji. Zmiana warunków pracy w czasie jej trwania uważa za 

niedopuszczalną, dlatego wyraził swój sprzeciw. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski po zamknięciu dyskusji,  

w obecności 16 radnych, zarządził głosowanie:  

za - 0,  

przeciw - 13,  

wstrzymało się - 2,  

jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, 

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego został odrzucony. 

  

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

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia 

związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów  

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 

6/XLI);  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/269/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane  

z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Gryfiński została podjęta jednogłośnie. 

 

X.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały 

uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk 

nr 7/XLI); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/270/2018 w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego została podjęta jednogłośnie. 
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XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 

Listopada 16d w Gryfinie (druk nr 8/XLI);  

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/271/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

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

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

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/272/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

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

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

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

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XLI/273/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 została podjęta jednogłośnie. 

 
XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego Piotra Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

w Gryfinie” (druk nr 11/XLI);  

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski otworzył dyskusję.  

W związku z brakiem chętnych zamknął dyskusje, po czym odczytał projekt uchwały. 

Następnie w obecności 16 radnych zarządził głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/274/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego  

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie została podjęta jednogłośnie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że  

w konsekwencji podjętej uchwały w sprawie rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego porządek 

obrad będzie kontynuowany według przyjętej zmiany, w kontekście wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Punkt ten obejmuje:  

- zgłaszanie kandydatów, 

- powołanie komisji skrutacyjnej, 

- prezentacja kandydatów, 

- przeprowadzenie głosowania, 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 

28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o zgłaszanie 

kandydatów, po czym w imieniu klubu Radnych Inicjatywa Samorządowa zaproponował na 

funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Radnego Andrzeja Szelążka. Zadał 

pytanie czy są inne kandydatury, nie widząc dalszych zgłoszeń, stwierdził zamknięcie listy 

kandydatów. Zapytał Radnego Andrzeja Szelążka czy wyraża zgodę. 

 

Radny Andrzej Szelążek odpowiedział, że wyraża zgodę. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że Radny 

Andrzej Szelążek jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a przepisy wskazują, że 

przewodniczący, wiceprzewodniczący bądź członkowie owej komisji nie mogą jednocześnie 

zasiadać w prezydium rady. Zapytał czy radny Andrzej Szelążek dokona w chwili obecnej 

rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Andrzej Szelążek odpowiedział, że rezygnuje z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej 

(rezygnacja stanowi zał. nr 9). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że pewne 

decyzje, uchwały oraz porządek obrad nie mogły być zgłaszane wcześniej, ponieważ 

wynikają z konsekwencji podjętych uchwał. Została przyjęta rezygnacja radnego Piotra 

Bugajskiego, w konsekwencji należy wybrać Wiceprzewodniczącego Rady, gdzie na 

kandydata wskazano Andrzeja Szelążka, który złożył rezygnację z przewodniczenia Komisji 

Rewizyjnej. W związku z powyższym, że radny Andrzej Szelążek nie może być jednocześnie 

Przewodniczącym Komisji i Wiceprzewodniczącym Rady, Przewodniczący Rady Powiatu  

w Gryfinie wniósł o zmianę w porządku obrad polegającą na przyjęciu rezygnacji radnego 

Andrzeja Szelążka z funkcji Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej. W momencie przyjęcia 

rezygnacji przejdą do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Przewodniczący Rady 

Powiatu złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu pkt. XV  

w brzmieniu „Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego Andrzeja Szelążka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”.  

 

Radny Jan Gładkow zapytał czy radny Andrzej Szelążek musi zrezygnować tylko  

z przewodniczenia komisji, czy także z jej członkostwa. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odpowiedział, że członek 

Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem prezydium Rady. Przewodniczący Komisji 

składając rezygnację z tej funkcji nie staje się automatycznie członkiem komisji tylko 

przestaje nic być w ogóle.  

 

Radny Andrzej Szelążek powiedział, że dla formalności rezygnuje z członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej, a także z jej przewodniczenia.  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o przegłosowanie 

zaproponowanych zmian do porządku obrad. Przedstawiony porządek obrad wraz ze 

zmianami został przyjęty większością głosów (15 za; 0 wstrz.; 1 przeciw). 

 

O godz. 15.06 Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie: 
 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował, że w chwili 

obecnej Radnym wręczony został projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego 

Andrzeja Szelążka z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 
W tym momencie posiedzenie opuścił radny Marek Brzeziński (16-1=15). 

 
XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego Andrzeja Szelążka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

(druk nr 12/XLI);  

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski otworzył dyskusję.  

W związku z brakiem chętnych zamknął dyskusje. Następnie w obecności 15 radnych 

zarządził głosowanie:  

za - 15,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/275/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Szelążka  

z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie. 

 

XVI. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie. 

- zgłaszanie kandydatów, 

- powołanie komisji skrutacyjnej, 

- prezentacja kandydatów, 

- przeprowadzenie głosowania, 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 13/XLI); 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w tym miejscu powinna 

zostać powołana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu. Poprosił o zgłaszanie członków Komisji Skrutacyjnej. Następnie na członków 

Komisji Skrutacyjnej zaproponował radną Annę Ciszkiewicz, radnego Pawła Sławińskiego 

oraz radnego Romana Rataja oraz zapytał czy proponowani radni wyrażają zgodę na swoją 

kandydaturę. Następie zadał pytanie czy są inne kandydatury, nie widząc dalszych zgłoszeń, 

stwierdził zamknięcie listy kandydatów oraz przyjęcie składu Komisji Skrutacyjnej. Poprosił 

Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił 

przerwę w obradach. 

 

Po przerwie: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił, radnego Andrzeja Szelążka  

o przedstawienie swojej osoby. 

 

Radny Andrzej Szelążek : „Pierwszą kadencję w Samorządzie odbyłem w Radzie Gminy 

Chojna gdzie byłem Przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu. Następnie otrzymałem 

propozycję z Inicjatyw Lokalnych startowania do Rady Powiatu w Gryfinie. Od tej pory 

kontynuuję czwartą kadencję. Z zawodu jestem leśnikiem. Moja praca zawodowa związana 

jest z lasami i mimo otrzymywania propozycji zamiany pracy zawsze się ich trzymałem. Mój 

dziadek był leśniczym w Milczycach pod Lwowem, ojciec był podleśniczym. Karierę 

zawodową na szczeblu nadleśnictwa przeszedłem od podleśniczego poprzez specjalistę, 

zastępcę nadleśniczego, leśniczego. W chwili obecnej jestem nadleśniczym w Nadleśnictwie 

Myślibórz. Zostało mi 9 lat do emerytury w związku z czym wierzę, że do końca przepracuję 

jako pracownik Lasów Państwowych. W związku z możliwością zastania 

Wiceprzewodniczącym Rady powiatu w Gryfinie chciałbym z tej możliwości skorzystać. Tą 

funkcję postaram się sprawować jak najlepiej” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski poprosił wyłonionego w gronie 

przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o stosowny instruktaż. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Sławiński: „Decyzją członków Komisji 

Skrutacyjnej zostałem przewodniczącym komisji. Otrzymają Państwo karty do głosowania  

w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie z pytaniem czy jesteś za 
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wyborem Andrzeja Szelążka na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie  

z odpowiedziami : za, przeciw, wstrzymujący. Głosujemy poprzez postawienie znaku  

„x” w odpowiednim kwadracie. Wyczytam kolejno radnych, których zapraszam do oddania 

głosu”. 

 

Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego - Przewodniczący Rady Roman 

Michalski ogłosił krótką przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów  

i podanie wyników głosowania. 

 

Po przerwie: 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski oddał głos przewodniczącemu Komisji 

Skrutacyjnej Pawłowi Sławińskiemu. 

 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Paweł Sławiński odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wybory 

Wiceprzewodniczącego Rady powiatu w Gryfinie ( zał. nr. 10). Zgłoszony kandydat na 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie uzyskał następującą ilość głosów:  

- za – 15 głosów 

- przeciw – 0 głosów 

- wstrzymujących się – 0 głosów 

W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Gryfinie został 

wybrany Andrzej Szelążek. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski podziękował Komisji Skrutacyjnej. 

Następnie poinformował, że pkt. XVI porządku obrad nie został zrealizowany do końca. 

Mianowicie sfinalizowaniem będzie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie.  Po odczytaniu projektu uchwały  

w obecności 15 radnych zarządził głosowanie:  

za - 15,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XLI/276/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu  

w Gryfinie została podjęta jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w konsekwencji podjętej 

uchwały i głosowania Komisja Rewizyjna nie posiada obecnie przewodniczącego. Komisja 

Rewizyjna na chwilę obecną składa się z Wiceprzewodniczącego Tadeusza Ruchniaka oraz 

dwóch członków Aleksandry Zielińskiej i Rafała Muchy. Jest to skład pozwalający na 

funkcjonowanie komisji. W efekcie podjętej uchwały, wniósł o zmianę porządku obrad 

polegająca na dodaniu pkt. XVII w brzmieniu „Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej”. W związku z brakiem uwag, 

pytań poprosił o przegłosowanie zaproponowanej zmiany do porządku obrad. W wyniku 

głosowania zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie (15 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw). 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 

II/9/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 14/XLI);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski w imieniu Inicjatywy Samorządowej 

zaproponował następującą strukturę składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Gryfinie: na Przewodniczącego Tadeusza Ruchniaka, na funkcje Wiceprzewodniczącego 

Aleksandrę Zielińską oraz na członka komisji Rafała Muchę. Następnie zapytał czy są inne 

propozycje. W związku z brakiem zgłoszenia innych propozycji zapytał Radnego Tadeusza 

Ruchniaka czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

oraz Radną Aleksandrę Zielińska czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej. Po wyrażeniu zgodny przez wskazanych radnych ogłosił kilkuminutowa 

przerwę. 

 
Po przerwie: 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zapytał, czy na etapie projektu uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej ktoś chciałby zabrać głos.  
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W wyniku braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały, po czym 

obecności 15 radnych zarządził głosowanie:  

za - 15,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLI/277/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie.  

 

XVIII.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym nie zostały złożone wnioski i interpelacje i przeszedł do następnego punktu 

porządku obrad.  

 
XIX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował, że na 

ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 maja 2018 roku została podjęta uchwała nr 

XL/263/2018 dotycząca udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Zachodniopomorskiego w latach 2017 – 2018, gdzie wystąpił błąd pisarski polegający na 

tym, że zmieniono uchwałę nr XXII/220/2017 a powinno być XXXII/220/2017. 

Merytorycznie nic nie uległo zmianie. Poinformował także, że wykaz pism skierowanych do 

widomości Rady Powiatu w Gryfinie jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu:  

1. Uchwała Nr XIV.144.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego 

zawartego w uchwale Nr VI.46.S.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

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

uchwały Nr XXXVI/246/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2018 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – zał. nr 11. 

2. Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znak: DOZ-

PRD.6530.55.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., dot. dotacji udzielonej, w ramach 
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budżetu na 2018 r., Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M. w wysokości 

100 000,00 zł na pokrycie kosztów zadania pn. Góralice, kościół rzymskokatolicki 

pw. Św. Stanisława (XIII w.): naprawa konstrukcji drewnianej dach oraz odtworzenie 

pierwotnego pokrycia dachowego nawy głównej – zał. nr 12. 

3. Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znak: DOZ-

PRD.6530.55.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., dot. dotacji udzielonej, w ramach 

budżetu na 2018 r., Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B.M  w wysokości 

170 000,00 zł na pokrycie kosztów zadania pn. Stołeczna, kościół pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa (XII/XIV w.): remont dachu oraz konstrukcji ścian wieży – etap II 

– zał. nr 13. 

4.  Pismo Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, znak: PO VI Ds.46.2016  

z dnia 7 czerwca 2018 r., dot. wszczęcia postepowania przeciwko funkcjonariuszowi 

publicznemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie – zał. nr 14. 

5. Pismo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, znak PO VI Ds.46.2016 z dnia 7 czerwca 

2018 r., w sprawie przesłania oświadczeń majątkowych Radnego Piotra Bugajskiego 

(potwierdzonych za zgodność z oryginałem) wraz z odpowiedzią – zał. nr 15. 

 

XX. Zakończenie posiedzenia. 
   

O godz. 16.00 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XLI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

Aneta Stachów 

 Przewodniczący Rady  

                                                                           Roman Michalski 


