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 PROTOKÓŁ nr XLIV/18 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 25 października 2018 r. 

 
XLIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 25 października 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 19 radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady wynoszącego 16 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, stypendystów Rady Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie, przedstawicieli lokalnych mediów, Zarząd Powiatu oraz Radnych Rady Powiatu. 

Na protokolantów powołał Magdalenę Romankiewicz i Agnieszkę Jackiewicz. Następnie 

zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na podstawie § 18 ust 5 pkt. 2 Statutu 

Powiatu Gryfińskiego Zarząd Powiatu wnosi o zmianę w porządku obrad polegającą  

na wprowadzeniu w punkcie XVII porządku obrad - „Projektu uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino jako druku  

nr 13a/XLIV. W związku z powyższym kolejne punkty w porządku obrad ulegną 

przesunięciu. Projekt uchwały wszyscy Radni otrzymali, natomiast Komisja Spraw 

Społecznych i Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji 

Zespolonej  zajęły stanowisko do przedmiotowego projektu uchwały. Starosta dodał,  

że zachodzi konieczność wprowadzenia projektu uchwały pod obrady sesji,  

a tym samym szybkiej pomocy, ponieważ w nocy z 17 na 18 października br. miał miejsce 

pożar domu jednorodzinnego na terenie Gminy Gryfino, w wyniku którego śmierć poniósł 

mieszkaniec.  
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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 (16 za; 0 wstrz.; 0 przeciw) i stanowi zał. nr 3. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła radna Monika Niedźwiecka (16+1=17). 

 

Protokół nr XLIII/18 z dnia 13 września 2018 r. został przyjęty jednogłośnie (17 za; 0 wstrz.;  

0 przeciw).  

 

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

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

w formie pisemnej. Dodatkowo poinformował, że Zarząd z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

przyznał 9 nauczycielom, w tym 2 dyrektorom nagrodę Starosty. W między czasie została 

podpisana z Wojewodą Zachodniopomorskim umowa na dofinansowanie drogi w ramach  

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Jest  

to inwestycja wykonywana w Gminie Cedynia pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

w Golicach”. Kwota dofinansowania wynosi 520 250,00 zł. Ponadto Zarząd podpisał umowę 

z Urzędem Marszałkowskim na zwiększenie dofinansowania inwestycji dot. przebudowy 

odcinka  drogi  Trzcińsko-Zdrój - Białęgi  (m. Gogolice), dofinansowanie wzrosło o kwotę 

209 234,22 zł, łącznie na zadanie w ramach dofinansowania otrzymano 455 813,60 zł. 

Starosta poinformował, że na jednym z posiedzeń Zarządu został wyłoniony wykonawca  

na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa przepustów w ciągu 

drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km:4+050 do km 

4+730”, tj. firma VIA Projekt Łukasz Szawaryński” z/s w Szczecinie. Dokumentacja 

umożliwi złożenie w lutym 2019 r. wniosku do Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

o dofinasowanie zadania w ramach mostów i przepustów, z uwagi na to, że znajdujące się 

przepusty mają numery ewidencyjne, jak na przeprawy mostowe. Ponadto w między czasie 

został rozstrzygnięty przetarg na budowę rurociągu melioracji wodnej, dot. Jeziora Orzechów, 

wykonywanego w ramach rządowego programu dot. wód stojących za które w imieniu Rządu 

odpowiada Starosta. Powiat otrzymał na to zadanie dofinansowanie, zadanie było rozpoczęte 

w bieżącym roku i będzie kontynuowane w następnym. Zarząd rozstrzygnął przetarg na I etap 

http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-2013-2020.html
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remontu ul. Wilsona w Chojnie, zadanie będzie rozpoczęte od wykonania ciągów pieszych.  

W przypadku dodatkowych pytań Zarząd udzieli odpowiedzi. 

 

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego  

w roku szkolnym 2017/2018 (druk nr 2/XLIV); 

 

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

przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku 

szkolnym 2017/2018 (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 4) 

 

IV. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku 

szkolnego 2017/2018 oraz szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 

2017/2018. 

 
Inspektor Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Monika 

Baczyńska-Padjasek powiedziała, że, cytat: 

 

„Szanowni Państwo, 

obecni na dzisiejszej sesji stypendyści to ambitni, utalentowani i pracowici młodzi ludzie, 

pełni energii i zapału do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Dzięki swojej 

wszechstronności doskonale godzą obowiązki szkolne z rozwijaniem prywatnych pasji.  

Są wzorem do naśladowania dla swoich rówieśników, dumą dla rodziców, nauczycieli i dla 

nas wszystkich. Za chwilę przedstawię Państwu dwanaścioro stypendystów, ich osiągnięcia, 

zainteresowania oraz plany na najbliższą przyszłość, a prezydium Rady proszę o wręczenie 

listów gratulacyjnych.  

 
Stypendium w kategorii za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała: 
 
Paula Maciejewska, uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-

prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Największym osiągnięciem Pauli w roku szkolnym 

2017/2018 jest udział w etapie finałowym 42. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego 

i zajęcie 31. miejsca, a tym samym uzyskanie tytułu finalistki. Wolny czas Paula spędza grając 

na instrumentach smyczkowych i  malując. Dużo czyta, pasjonuje ją także biologia. Swoją 

przyszłość wiąże z medycyną. Chciałaby zostać lekarzem o specjalności chirurgia dziecięca. 
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Stypendia za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymało 

jedenaścioro uczniów: 

 

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa  

w ZSP w Chojnie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Z dużym zaangażowaniem rozwija 

swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konkursach związanych z branżą hotelarską. 

Zajęła V miejsce w międzywojewódzkim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” oraz III 

miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Aktywnie włącza się  

w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem Szkolnego Klubu 

Europejskiego Douzelage. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”, intensywnie 

rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski  

i szwedzki. Uczestniczyła w projekcie „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” 

odbywając czterotygodniowy staż w Anglii, pogłębiając i zdobywając nowe doświadczenia 

zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. Po maturze 

chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,44. 

 

Alicja Misterska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-

medycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Inteligentna, sumienna, życzliwie nastawiona do innych. 

Interesuje się biologią, chemią i sportem. Chętnie bierze udział w konkursach szkolnych. 

Odnosi również sukcesy w sporcie, reprezentując szkołę w zawodach sportowych. Najbardziej 

lubi grać w koszykówkę. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Medycznym  

i zostać lekarzem. Średnia ocen 5,06. 

 

Anita Orszulak, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik żywienia  

i usług gastronomicznych w ZSP w Chojnie. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę  

i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach 

okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zdobywała nowe doświadczenia 

zawodowe podczas czterotygodniowego stażu na Malcie Jest uczestniczką projektu 

„Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. W ramach realizacji tego projektu uczestniczyła  

w kursie barmańskim oraz cross-sellingu i up-sellingu. Jest członkiem Szkolnego Klubu 

Wolontariusza, brała udział w akcji oddawania krwi organizowanej przez Szkolny Klub 

Honorowych Dawców Krwi. Aktywnie działa w kole teatralno-recytatorskim, uczestniczyła 

przygotowaniach polsko-niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach 

chojeńskich Dni Integracji i Ekumenizmu. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie 
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„Wióry”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką.  

W przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen: 

5,21. 

 

Katarzyna Kowalczyk, uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu 

psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Interesuje się historią, geografią. Aktywnie 

bierze udział w konkursach szkolnych. Odnosi również sukcesy w konkursach pożarniczych. 

Posiada także talent malarski. W wolnym czasie zajmuje się edycją multimedialną, czyta 

książki, biega i jeździ na rowerze. Po zakończeniu nauki w liceum chciałaby studiować 

bezpieczeństwo narodowe lub prawo, a w przyszłości pracować w straży pożarnej. Średnia 

ocen: 5,0. 

 

Natalia Bylewska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku biologiczno-

chemicznym w ZSP w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych 

realizowanych przez szkołę m.in. uczestniczyła w spotkaniach młodzieży na Malcie i w Belgii. 

Angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage, podejmowała działania 

charytatywne. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych  

i w zawodach sportowych. W Powiatowym Konkursie Ortograficznym zdobyła tytuł „Mistrza 

ortografii”. W wolnym czasie Natalia trenuje piłkę siatkową oraz dużo czyta, zwłaszcza 

powieści fantasy. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub pracować w laboratorium 

kryminalistycznym. Średnia ocen: 5,19. 

 

Gracjan Jasnos, uczeń klasy II technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk w ZSP 

w Chojnie. Bierze udział w licznych konkursach osiągając sukcesy. Zajął m.in. I miejsce  

w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie, gdzie główną nagrodą był trzydniowy wyjazd 

studyjny do Brukseli oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym. Brał udział  

w Olimpiadzie Cyfrowej, w wojewódzkim konkursie „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy 

przymus? Jak zapobiegać?”, reżyserując, nagrywając i montując spot wideo 

przeciwdziałający odbieraniu sobie życia przez młode osoby. Aktywnie uczestniczy  

w projektach realizowanych przez szkołę. W ramach projektu „Kwalifikacje dziś - dobra 

praca jutro" uczestniczył w kursie MTA w zakresie usług w chmurze i jej działania i po 

zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat.  

Z zaangażowaniem uczestniczył w projekcie „Zapobieganie agresywnym postawom 

młodzieży”, gdzie wziął udział w kursie szkoleniowym nt. przeciwdziałania nietolerancji  



 6 

i przemocy, odbywającym się w Koszeg na Węgrzech. Współredaguje szkolną gazetę 

„Wióry”, angażuje się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Pasje Gracjana  

to podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka  

i lotnictwo cywilne. Średnia ocen: 5,11. 

 

Aleksandra Misterska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-

medycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Biologia, chemia i matematyka to ulubione przedmioty 

Oli.  Jest zaangażowana w życie szkoły i klasy, bierze udział w konkursach szkolnych, odnosi 

również sukcesy sportowe. W wolnym czasie czyta książki, gra w koszykówkę, biega oraz 

słucha muzyki.  W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Medycznym i zostać 

stomatologiem. Średnia ocen 5,06. 

 

Natalia Ziembowska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku 

matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, aktywnie uczestnicząca 

w życiu szkoły. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, w ramach realizowanych 

przez szkołę projektów uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży,  

m.in na Malcie. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na  szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu 

geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś 

i jutro” oraz V miejsce w finale tego konkursu. Reprezentowała szkołę w Festiwalu Kół 

Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, otrzymując w kategorii 

indywidualnej wyróżnienie za zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. W ramach koła 

teatralno-recytatorskiego uczestniczyła w szkolnych przedstawieniach. Natalia swoją 

przyszłość wiąże głównie z geografią i śpiewaniem. Średnia ocen: 5,06. 

 

Paulina Faleńczyk, uczennica IV klasy technikum w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 

w Gryfinie. Inteligentna, sumienna i wszechstronnie uzdolniona. Interesuje się ekonomią, 

sportem i tańcem. Chętnie bierze udział w konkursach, a także angażuje się w szkolnym 

wolontariacie. Jej marzeniem są studia ekonomiczne i praca w poważnej firmie jako 

bizneswoman. Średnia ocen 5,0. 

 

Karolina Krywalewicz, uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu 

psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Sumienna i ambitna. Miłośniczka zwierząt. 

Aktywistka, zainteresowana sprawami społeczności lokalnej. Jest gospodarzem klasy, 
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wolontariuszem  i radną Młodzieżowej Rady Miejskiej. Opiekuje się małymi dziećmi.  

W wolnych chwilach lubi czytać książki o tematyce psychologicznej, oglądać filmy, jeździć  

na rowerze. W przyszłości chciałby pracować jako prawnik lub jako psycholog. Średnia ocen 

5,0. 

 

Wiktoria Sakowicz, uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-

prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Świetna organizatorka. Sportsmenka reprezentująca szkołę 

we wszelkich rozgrywkach w sportach zespołowych. W wolnych chwilach gra w siatkówkę, 

biega i jeździ na rowerze. W przyszłości chciałaby pogłębiać wiedzę z zakresu ratownictwa 

medycznego i psychologii. Średnia ocen 5,0.” 

 

Prezydium Rady wręczyło stypendystom listy gratulacyjne. 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Mariusz Adamski (17+1=18). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski złożył gratulacje 

stypendystom i ich rodzicom za osiągnięcia i wyniku w nauce. Dodał, że jest to ostatnia 

„robocza” sesja Rady Powiatu, w tym roku obchodzona jest również 100. Rocznica 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji został przygotowana Księga, która  

w perspektywie kolejnych pokoleń będzie elementem wspomnienia, jak postrzegana była 

przez nas Polska, Niepodległość oraz życie. Został z tej okazji przygotowany wpis pod 

którym zachęca uczestników dzisiejszej sesji o podpisanie się, cytat: 

„Życzenia od uczestników XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie, 

Życzymy mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego kolejnych dobrych lat,  

Życzymy w kolejnym stuleciu dobrych samorządowców, mających wpływ na rozwój Naszej 

Małej Ojczyzny – Powiatu oraz tej Dużej Ojczyzny – Polski”. 

 
Przewodniczący Rady ogłosił 10. minutową przerwę w obradach. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Łysik (18-1=17). 
 

V. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego 

(druk nr 3/XLIV); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał pismo Zastępcy 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pana Sławomira 
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Koniecznego (zał. nr 5)  i następnie powiedział, że radni otrzymali na e-maila wiadomość  

o możliwości przygotowania pytań w kontekście przedłożonej informacji o stanie środowiska 

naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego, które zostaną przekazane według właściwości 

do WIOŚ. 

 

Radna Aleksandra Zielińska powiedziała, że na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój położonych 

jest kilka jezior należących do zlewni rzeki Tywy. Jezioro Miejskie – jezioro przepływowe  

(o pow. 43 ha), znajdujące się na wschód od granic administracyjnych Trzcińska-Zdroju, nad 

którym leży Trzcińsko-Zdrój, w południowo-zachodniej części województwa 

zachodniopomorskiego, wchodzi ono w skład Pojezierza Myśliborskiego. Poza tym przez 

jezioro przepływa rzeka Rurzyca, przez co połączone jest z Jeziorem Klasztornym. Jezioro 

Strzeszowskie - (pow. 123 ha), jest jednym z jezior Pojezierza Myśliborskiego  

i drugim, co do wielkości w zlewni rzeki Tywy. Zbiornik połączony jest rzeką Tywą z innymi 

jeziorami: na południu z Jeziorem Miejskim, a na północy z całym rzędem zbiorników 

wodnych, ciągnących się aż po Swobnicę i Banie. W związku z powyższym radna zapytała, 

czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził badania tych jezior,  

czy możliwe są badania monitoringowe na tych jeziorach i sklasyfikowanie stanu/potencjału 

ekologicznego i ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz do jakiej klasy 

należą wody w tych w jeziorach? (zał. nr 6). 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił radny Arkadiusz Augustyniak i radny Tomasz 

Siergiej (17-2=15). 

 

VI. Wnioski i interpelacje radnych.  
 

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

międzysesyjnym wpłynęła interpelacja radnego Pawła Sławińskiego, tj: 

 

- interpelacja nr 88/18 dot. drogi powiatowej nr 1387Z  

„Po rozmowie z mieszkańcami zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wyrysowania 

znaków drogowych poziomych na nawierzchni jezdni, w szczególności znaku P-1 

wyznaczającego pasy ruchu. Umieszczenia znaków domagają się od wielu lat mieszkańcy 

miejscowości Nawodna. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo na drodze”. 
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VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  

nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca  

2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 

roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 

gryfińskiego (druk nr 4/XLIV); 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 15 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 15,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/295/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem  

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

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 

gryfińskiego, została podjęta jednogłośnie. 

 
VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019 (druk nr 5/XLIV); 

 

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

9 ust. 1 Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

stanowiącego załącznik do niniejszego projektu uchwały, w wierszu 6 zapis „kultura fizyczna 

– 45 000 zł” winien brzmieć „kultura fizyczna – 45 000 zł, z tego w trybie „małych grantów” 

15 000 zł”. Dodał, że Zarząd Powiatu zatwierdził prawidłową wersję zapisu paragrafu 9 ust. 

1, jednak omyłkowo przekazano do Biura Obsługi Rady i Zarządu wersję bez tego zapisu.  

Na swoich posiedzeniach komisje zajmowały stanowiska nad właściwym projektem uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o stanowiska komisji (zał. nr 7), 

umożliwił dyskusję, następnie w obecności 15 radnych zarządził głosowanie:  
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za - 15,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/296/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019, została podjęta jednogłośnie. 

 

IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za okres od stycznia  

do października 2018 r. (druk nr 6/XLIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 15 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 15,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/297/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady 

Powiatu w Gryfinie za okres od stycznia do października 2018 r., została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył radny Arkadiusz Augustyniak (15+1=16). 
 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli  

za 2018 r. (druk nr 7/XLIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  
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Uchwała nr XLIV/298/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

z realizacji rocznego planu kontroli za 2018 r., została podjęta jednogłośnie. 

 
XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 8/XLIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/299/2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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

na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej 

nieruchomości (druk nr 9/XLIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 

której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Wirów, gmina Gryfino 

(druk nr 10/XLIV); 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  

w obrębie Wirów, gmina Gryfino, została podjęta jednogłośnie. 

 

XIV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2019 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 

oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu (druk nr 11/XLIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/302/2018 w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, została podjęta jednogłośnie. 

 

XV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XLI/266/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie 

utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy 

Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie” (druk nr 12/XLIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  
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przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/303/2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2018 Rady 

Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 

budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie”, została 

podjęta jednogłośnie. 

 

XVI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XLIII/292/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 2018 r. 

zmieniającej uchwałę 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 13/XLIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/304/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292/2018 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę 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. 

 

XVII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej gminie Gryfino (druku nr 13a/XLIV); 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  
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wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/305/2018 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 

Gryfino, została podjęta jednogłośnie. 

 

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

powiatu na 2018 rok (druk nr 14/XLIV);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/306/2018 w sprawie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok, 

została podjęta jednogłośnie. 

 

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

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego 

na lata 2018-2039 (druk nr 15/XLIV);  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/307/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 

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

 

XX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 

polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 

rok (druk nr 16/XLIV);  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poprosił o stanowiska 

komisji (zał. nr 7), umożliwił dyskusję, następnie w obecności 16 radnych zarządził 

głosowanie:  

za - 16,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0,  

Uchwała nr XLIV/308/2018 w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej  

do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

XXI. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2018 r. 

(druk nr 17/XLIV); 

 
- odczytanie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski odczytał uchwałę  

Nr CCCLXXVII.675.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji  

o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Gryfinie informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2018 r. (zał. nr 8). 

 

 - przedstawienie informacji  
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa przedstawiła prezentację multimedialną, stanowiącą 

załącznik nr 9. 

 
 - dyskusja. 

  
brak. 

 
XXII. Informacje z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski na podstawie art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym, jako upoważniony z mocy ustawy dokonał i odczytał 

analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez wicestarostę, członków zarządu powiatu, 

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

osoby wydające decyzje administracyjne w jego imieniu. Analiza obejmowała  

47 pracowników. Wszystkie osoby zobligowane do przedłożenia oświadczenia majątkowego 
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za 2018 rok, złożyły je w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (informacja 

stanowi zał. nr 10). Dodał, że omawiane dokumenty zostały również sprawdzone w zakresie 

spełnienia wymogów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w wyniku czego 

stwierdzono, że osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych nie naruszyły 

postanowień ww. przepisów. W wyniku przeprowadzonej analizy żadne oświadczenie 

majątkowe nie wzbudziło zastrzeżeń, że osoba je składająca podała w nim nieprawdę lub 

zataiła prawdę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski poinformował, iż wpłynęło 

pismo Zastępcy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, znak: 3215.SKA-

4.4006.63.2018 z dnia 3 października 2018 r. (stanowi zał. nr 11). Następnie odczytał analizę 

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Gryfinie za rok 2017 

(informacja stanowi zał. nr 12) oraz analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez 

radnych Rady Powiatu w Gryfinie na dwa miesiące przed upływem kadencji (informacja 

stanowi zał. nr 13). Przewodniczący odczytał pismo Dyrektora Generalnego 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: P-1.414.60.2018.AB z dnia 8 czerwca 

2018 r. dotyczące złożenia oświadczeń majątkowych przez Starostę Gryfińskiego Wojciecha 

Konarskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie za rok 2017 (zał. nr 14) oraz 

pismo Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak:  

P-1.414.129.2018.AB z dnia 2 października 2018 r. dotyczące złożenia oświadczenia 

majątkowego przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie na dwa miesiące przed 

upływem kadencji (zał. nr 15). 

 
XXIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

 

- brak; 

 

XXIV. 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:  
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1. Pismo Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Augustyna z dnia  

4 października 2018 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia  

do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” – zał. nr 16. 

2. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury, znak: DPD.2.453.172.2018.AK.1 z dnia  

27 września 2018 r., na apel przedstawicieli samorządów i parlamentarzystów z miast 

położonych wzdłuż drogi ekspresowej S10 w sprawie przyspieszenia prac nad budową 

trasy łączącej Szczecin z Warszawą – zał. nr 17. 

3. Zarządzenie zastępcze nr 8/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia  

4 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu  

w Gryfinie – zał. nr 18. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że zostały ustalone dyżury radnych 

na październik i listopad 2018 r. (zał. nr 19). 

 

XXV. Zakończenie posiedzenia. 
   

O godz. 15.55 Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął XLIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

 

Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 

  

 Przewodniczący Rady  
 

 Roman Michalski 


