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 PROTOKÓŁ nr XLIII/18 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 13 września 2018 r. 

 
XLIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 13 września 2018 r. o godz. 14.10 

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 19 radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

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

udział zaproszeni goście (zał. nr 2). 

 

I. Sprawy regulaminowe:   

   

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powitał zebranych gości,  

w szczególności przedstawicieli służb mundurowych, kierowników jednostek 

organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli lokalnych 

mediów, Zarząd Powiatu oraz Radnych Rady Powiatu. Na protokolantów powołał Agnieszkę 

Jackiewicz i Paulinę Jasińską.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski ogłosił 2 minuty przerwy 

technicznej. Następnie powiedział, że głosowanie będzie przebiegać za „podniesieniem ręki”. 

Dodał, że zna wszystkich radnych, więc nie ma wątpliwości, co do procedury głosowania. 

Chwilowo nie ma mandatów, pojawią się w trakcie posiedzenia. Nie opóźniając posiedzenia  

i nie widząc głosu sprzeciwu będzie kontynuował posiedzenie na zasadzie „podniesienia 

ręki”, co będzie równoznaczne z ważnie oddanym głosowaniem. Następnie zapytał, czy 

któryś z radnych ma inne zdanie na ten temat.  

 

Radny Rafał Mucha złożył zapytanie, czy w związku z brakiem mandatów radni mogą 

głosować, ponieważ nie pamięta jak Statut reguluje tę kwestię, żeby się nie okazało,  

że głosowanie będzie nie ważne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski zwrócił się do radcy 

prawnego o wyjaśnienie tej kwestii i ogłosił 2 minuty przerwy technicznej. Następnie 



 2 

mandaty do głosownia zostały przekazane radnym i wznowiono posiedzenie. Przewodniczący 

Rady przedstawił porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag, został przyjęty 

jednogłośnie (porządek obrad stanowi zał. nr 3). 

 

Protokół nr XLII/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie (19 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w okresie międzysesyjnym Zarząd 

Powiatu podejmował decyzje, które zostały opisane w sprawozdaniu. Najważniejszą decyzją 

Zarządu było podpisanie umowy na rozbudowę szpitala z firmą KOMPUTRONIK  

z Krakowa. Jest to jedna z większych firm na polskim rynku, która obecnie wykonuje budowę 

dwóch szpitali. Kwota inwestycji wynosi 15 200 000,00 zł, a czas realizacji to 20 miesięcy.  

W ciągu 30 dni dojdzie do przekazania placu budowy oraz rozpoczęcia pierwszych prac 

wynikających z pozwolenia na budowę, a dot. prac rozbiórkowych, ziemnych gdyż wiadomo 

że budynek ma być dwukondygnacyjny. W związku z tym trzeba przeprowadzić odpowiednie 

roboty ziemne, aby te prace wykonać. Równolegle w tym czasie firma przez cztery miesiące 

będzie wykonywała w takim zakresie, jak uzna za konieczne, dokumentację wykonawczą, 

czyli ewentualne rozwiązania techniczne. Następnie dodał, że kończona jest również 

inwestycja dotycząca budowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie i jej 

uruchomienie. Do dnia 30 września mają osiągnąć pierwszy cel zgłoszony we wniosku, czyli 

oddanie budynku, który będzie służył temu Zakładowi. Radni w protokołach z posiedzeń 

Zarządu mogą odczytać na jakim etapie są prace.  Starosta dodał, że w ostatnim czasie 

odbywały się przetargi na wyposażenie Zakładu w niezbędny sprzęt jak również strzelnicy, 

która jest jednym z jego elementów. Dyrektor ZAZ w Gryfinie Pani Ewa Urbańska oraz były 

członek Zarządu Powiatu Pan Tomasz Siergiej zostali przez Zarząd Powiatu upoważnieni  

do przeprowadzenia negocjacji z Urzędem Marszałkowskim w sprawie wniosku  

o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania ZAZ-u. Wniosek 

obecnie oceniany jest przez odpowiednio powołaną do tego komisją, ma się to zakończyć 

podpisaniem porozumienia, a kolejnym etapem ma być uzyskanie certyfikatu od Wojewody 

Zachodniopomorskiego. W tym momencie zakład budżetowy otrzymał status Zakładu 

Aktywności Zawodowej. Dodał, że mówi o tym dosyć długo i pokazuje rzeczy, które trzeba 

wykonać po to, aby radnym przedstawić, jak jest to skomplikowana materia i jak dosyć długo 
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dochodzi się do tego, aby faktycznie móc stwierdzić, że Zakład Aktywności Zawodowej jest 

uruchomiony. Na zakończenie Państwowy Inspektor Pracy musi stwierdzić, że zakład pracy 

spełnia warunki pod kątem pracowników, a pojawi się dopiero w momencie, kiedy osoby 

niepełnosprawne staną się pracownikami zakładu. Założono, że nastąpi to w grudniu 2018 r. 

chociaż wskaźnik osiągnięcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w składanym dwa lata 

temu wniosku został wyznaczony na wrzesień 2019 r. Ponadto Zarząd zajmował się sprawami 

z zakresu edukacji, m.in. wyraził zgodę na podpisanie umowy na realizację projektu  

pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość”, współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwuletni 

projekt realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.  

 

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy umowa na budowę szpitala jest do wglądu, kiedy 

rozpocznie się inwestycja i kiedy planuje się jej zakończenie, jakie kary przewiduje się dla 

wykonawcy za niedotrzymanie terminu. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że umowa jest dostępna, jak każda 

inna – szczegóły, o które pyta Pan radny wpisane są w umowę. 

 

III. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu 

Gryfińskiego w 2017 r. (druk nr 2/XLIII); 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Hubert Gumowski przedstawił informację o stanie 

sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. 

 

IV. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2018/2019 szkół i placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XLIII); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

przedstawiła informację o przygotowaniu do roku szkolnego 2018/2019 szkół i placówek 

oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 4). 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła radna Joanna Kostrzewa (19-1=18). 
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V. Wnioski i interpelacje radnych.  

 

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

międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje radnego Pawła Sławińskiego, tj: 

 

- interpelacja nr 85/18 dot. drogi powiatowej nr 1374Z w miejscowości Grzybno 

„Polecam uwadze pracownikom Wydziału Zarządzania Drogami zajęcie się drzewami  

i gałęziami przy drodze powiatowej nr 1374Z w miejscowości Grzybno. Drzewa rozrastają się 

wchodząc w pas drogowy. Zarośla powodują również, że osoby włączające się do ruchu 

podczas wyjeżdżania z prywatnych posesji mają ograniczone pole widzenia co może 

doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń drogowych”  

 

- interpelacja nr 86/18 dot. drogi powiatowej nr 1387Z   

„Czy Wydział Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie jest w posiadaniu 

dokumentu określającego stan drzew znajdujących się na poboczu wzdłuż drogi nr 1387Z na 

odcinku Lisie Pole – Nawodna. W ostatnich tygodniach straż pożarna kilkukrotnie 

interweniowała do połamanych gałęzi i drzew na w/w odcinku drogi. O wykonanie 

inwentaryzacji drzewostanu na wspomnianym odcinku drogi wnioskował sołtys miejscowości 

Lisie Pole, zwracając się bezpośrednio do Pana Starosty podczas spotkania  

z przedstawicielami GDDKiA w Chojnie wiosną 2018 roku. Wzdłuż odcinka drogi Lisie Pole 

– Nawodna drzewa i krzewy w wielu miejscach wchodzą w pas drogowy, ponadto są tam 

duże i stare drzewa, podczas nawet niedużego załamania pogody sporej wielkości gałęzie 

potrafią się połamać i spaść na jezdnię, jest to duże zagrożenie dla pieszych i kierowców. 

Polecam szczególnej uwadze ten problem gdyż zbliża się nowy rok szkolny, wielu rodziców 

będzie tą drogą wozić swoje pociechy do Szkoły Podstawowej w Nawodnej”. 

 

VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej (druk nr 4/XLIII); 

 

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,  
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przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIII/286/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji 

rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, została podjęta jednogłośnie. 

 

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczący zajęcia stanowiska  

w sprawie wezwania Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8  sierpnia 

2018 r. do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśniecie mandatu radnego 

(druk nr 5/XLIII); 

 

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 XLIII/287/2018 dotycząca zajęcia stanowiska w sprawie wezwania Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 8  sierpnia 2018 r. do podjęcia uchwały stwierdzającej 

wygaśniecie mandatu radnego, została podjęta większością głosów. 

 

VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru Członka 

Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 6/XLIII); 

- zgłoszenie i prezentacja kandydata, 

- powołanie komisji skrutacyjnej, 

- przeprowadzenie głosowania, 

- podjęcie uchwały. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zgłosił radnego Romana Rataja jako kandydata na 

Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie. Następnie dodał, że Pan Roman Rataj ma 55 lat, jest  

żonaty, jest ojcem dwójki dorosłych dzieci. Pan Roman Rataj ukończył studia  

na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Od 25 lat pracuje  

w samorządzie terytorialnym i od 24 lat na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej  

w Gryfinie. Jest propagatorem bezpiecznego zachowania się dzieci i dorosłych poprzez 

wprowadzanie programów profilaktycznych do szkół oraz turniejów m.in.: 
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- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 

- Gminnego i Powiatowego Turniej udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, 

- programu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.  

Pan Roman Rataj pełnił funkcję Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie IV kadencji w latach 

2010-2014. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w tym miejscu powinna 

zostać powołana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu 

w Gryfinie. Zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej radną Annę Ciszkiewicz, 

radnego Arkadiusza Augustyniaka oraz radnego Zdzisława Malika oraz zapytał czy 

proponowani radni wyrażają zgodę na swoją kandydaturę. Wszyscy wskazani Radni wyrazili 

zgodę. 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 wyłonionego spośród członków 

Komisji Skrutacyjnej przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Arkadiusza Augustyniaka  

o stosowny instruktaż, co do sposobu głosowania. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Augustyniak powiedział, że decyzją 

członków Komisji Skrutacyjnej został przewodniczącym komisji. Dodał, że radni otrzymają  

karty do głosowania w wyborach na Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie z pytaniem,  

czy są za wyborem Romana Rataja na Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie  

z odpowiedziami: za, przeciw, wstrzymujący. Radni głosują poprzez postawienie znaku „x”  

w odpowiednim kwadracie. Następnie wyczytał kolejno radnych obecnych w tym momencie 

na sesji, którzy oddali swój głos: Mariusz Adamski, Arkadiusz Augustyniak, Marek 

Brzeziński, Anna Ciszkiewicz, Wojciech Fedorowicz, Jan Gładkow, Henryk Kaczmar, 

Arkadiusz Łysik, Zdzisław Malik, Roman Michalski, Tomasz Mirakowski, Rafał Mucha, 

Monika Niedźwiecka, Roman Rataj, Tadeusz Ruchniak, Tomasz Siergiej, Andrzej Szelążek, 

Aleksandra Zielińska. 
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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 Arkadiuszowi Augustyniakowi. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Augustyniak odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wybory Członka Zarządu 

Powiatu w Gryfinie (zał. nr 6). Zgłoszony kandydat na Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie 

uzyskał następującą ilość głosów:  

- za – 13 głosów 

- przeciw – 2 głosy 

- wstrzymujących się – 2 głosy 

- nieważny – 1 głos. 

W wyniku tajnego głosowania Członkiem Zarządu Powiatu w Gryfinie został wybrany 

Roman Rataj. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski podziękował Komisji Skrutacyjnej.  

Po odczytaniu projektu uchwały w obecności 18 radnych zarządził głosowanie:  

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIII/288/2018 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie, została 

podjęta jednogłośnie.  

 
 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika 

Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XLIII); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

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

głosowanie:  
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za - 17,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 1,  

Uchwała nr XLIII/290/2018 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego, została 

podjęta większością głosów. 

 

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

na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Żórawie, gmina Gryfino 

(druk nr 8/XLIII); 

 

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 XLIII/291/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  

w obrębie Żórawie, gmina Gryfino, została podjęta jednogłośnie. 

 
XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego instrumentem 

płatniczym (druk nr 9/XLIII); 

 
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 XLIII/292/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących 

dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego instrumentem płatniczym, została podjęta 

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

nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r.  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. (druk  

nr 10/XLIII); 

 

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 XLIII/292/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/254//2018 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., została 

podjęta jednogłośnie. 

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

powiatu na 2018 rok (druk nr 11/XLIII);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwił dyskusję. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd wnosi autopoprawkę 

polegającą na  zmianie zapisów w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 11/XLIII), tj. w § 5 projektu uchwały – 

wyrażenie „(…) w sprawie zmian budżetu powiatu (…)” winno być wyrażenie  

„(…) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego (…) (autopoprawka stanowi zał. 

nr 7). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie nad autopoprawką Zarządu Powiatu do projektu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 11/XLIII): 
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za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2018 rok (druk nr 11/XLIII) została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski w obecności 18 radnych 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok 

(druk nr 11/XLIII) wraz z przyjętą poprawką: 

za - 18,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIII/293/2018 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 12/XLIII);  

 

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 XLIII/294/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

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

 

XV. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że radni 

otrzymali odpowiedzi na interpelację nr 85/18 (zał. nr 8) i 86/18 (zał. nr 9) radnego Pawła 

Sławińskiego. 
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XVI. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział, że wykaz pism 

skierowanych do widomości Rady Powiatu w Gryfinie jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady 

i Zarządu:  

1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2018 r. – 

zał. nr 10. 

2. Interpelacja nr 85/18 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. (wszyscy 

radni otrzymali) - zał. nr 11. 

3. Interpelacja nr 86/18 radnego Pawła Sławińskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. (wszyscy 

radni otrzymali) - zał. nr 12. 

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

PRD.6530.73.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,  dot. dotacji udzielonej, w ramach 

budżetu na 2018 r., Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie – Konigsberg/Neumark 

dotacji w wysokości 350 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania  

pn. Chojna, kościół Mariacki (XV w.): remont dachu nad prezbiterium - zał. nr 13. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski przedstawił Radzie pisma, 

których nie było w wykazie przekazanym Radnym w materiałach sesyjnych: 

1. Skarga na naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego przekazana przez Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia  

wg właściwości tj. do Starosty Gryfińskiego - zał. nr 14. 

2. Pismo  Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, znak Or.A.0720/50/18 z dnia  

3 września 2018 roku dot. bieżącej sytuacji w szpitalach powiatowych - zał. nr 15. 

3. Informacja dot. uroczystości gminnych upamiętniających 79. rocznicę agresji ZSRR 

na Polskę oraz Dzień Sybiraka 2018 - zał. nr 16. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym, że do dnia 17 września  

2018 r. powinni złożyć oświadczenia majątkowe, tj. na dwa miesiące przed upływem kadencji 

Rady Powiatu wg stanu na dzień składania oświadczenia. 

 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że chciałby radnym zwrócić uwagę na artykuł  

z dzisiejszego Kuriera Szczecińskiego, który dot. sytuacji finansowej w Dębnie. Mówi  

o tym, nie dlatego że Szpital ma problemy tylko uważa, że przez 4 lata obecnej kadencji, bez 

wewnętrznych konfliktów, bez żadnych problemów politycznych udało się prowadzić szpital 
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w Gryfinie bez długów i zobowiązań oraz doprowadzić do rozpoczęcia procesu 

inwestycyjnego, czyli podpisania umowy na budowę nowego budynku szpitala. Dodał,  

że warto, aby takie doświadczenia zbierać i jednak 4 lata pracy ze wspólnym celem dają 

dobre efekty.  

 

Wniosek nr BRZ.0003.87.2018 Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Szelążka  

„W nawiązaniu do ustaleń na spotkaniach odbytych w bieżącym roku oraz decyzji  

o sporządzeniu dokumentacji modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 1402 Z Trzcińsko-

Gogolice-Chełm Górny, na odcinku: od drogi nr 1409Z – do drugiego wjazdu na kopalnię,  

o długości 0,9 km wnioskuję o wpisanie ww. inwestycji do planu finansowego na rok 2019 

oraz planu wieloletniego” (- zał. nr 17). 

 

XVII. Zakończenie posiedzenia. 
   

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

wyczerpania porządku obrad zamknął XLIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

 

Protokół sporządziły: 

 

Agnieszka Jackiewicz 
 

 

Magdalena Romankiewicz 

  

  

 Przewodniczący Rady  
 

 Roman Michalski 


