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Protokół Nr II/2002 
z obrad II sesji Rady Powiatu II kadencji w Gryfinie 

w dniu 11 grudnia 2002 r. 
 

 Obrady II sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 11 grudnia 2002 r. w sali 
audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja 
rozpoczęła się o godz. 1405 i trwała do godz. 1640.  

Obrady otworzyła i po stwierdzeniu quorum (obecnych 21 radnych – zał. nr 1 - lista 
obecności) posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Pani Lidia 
Pięta. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście (zał. nr 2 – lista obecności 
gości).  
 
Ad. I.  
Sprawy regulaminowe.  
1) Przewodnicząca Rady Powiatu powitała radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 

zaproponowała Panią Annę Gazdecka oraz Panią Katarzynę Stalinger. Propozycję radni 
przyjęli jednogłośnie.  

2) Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad (zał. nr 3). W wyniku głosowania 
porządek obrad II sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.    

3) W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie protokół z I sesji Rady Powiatu                 
w Gryfinie z dnia 18 listopada 2002 r.  

 
Ad. II.  
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady 
Powiatu.  
Starosta Gryfiński Pani Ewa De La Torre przedstawiła bilans otwarcia Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie po objęciu funkcji Starosty oraz plan zmian organizacyjnych       
(zał. nr 4).  

W dalszej kolejności Pani Starosta przedstawiła sprawozdanie z 3 posiedzeń Zarządu 
Powiatu w Gryfinie w dniach: 20 i 27 listopada  oraz 4 grudnia b.r. (zał. nr 5).  Ponadto 
poinformowała, że sprawozdanie z posiedzeń zarządu nie będzie przesyłane razem                   
z materiałami sesyjnymi, ale będzie wręczane tuż przed sesją, aby radni mogli mieć jak 
najbardziej aktualne informacje na temat pracy Zarządu.   
 
Ad. III.  
Wnioski i interpelacje radych.  
Radny K. Ziętek – chciałbym wyjaśnić kwestię nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, 
gdzie będzie się mieścił Oddział Ratownictwa Technicznego. Błędem jest określenie 
„nieodpłatne”, gdyż będą na pewno opłaty za media.   
1/II/2002 Radny K. Ziętek – uważam, że kwota 60.000 zł powinna być zwrócona przez 
gminę Gryfino razem z odsetkami, gdyż na pewno były one umieszczone na lokacie 
bankowej i przynosiły dochód.    
Przewodnicząca – zarządzam 15 minut przerwy.  
 
Ad. IV.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru 
Komisji Rewizyjnej (druk nr 1/II) – zał. nr 6.    
Przewodnicząca – ponieważ klub opozycji chce przedstawić jeszcze jedną propozycję składu 
osobowego komisji, zapraszam do siebie Przewodniczącą klubu SLD Panią Danutę Bus.  
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Radna D. Bus – proszę ponownie o 10 minut przerwy i zapraszam kolegów na posiedzenie 
klubu.   
 
PRZERWA 
 
Przewodnicząca poinformowała, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na członków 
Komisji Rewizyjnej: Ryszard Dragan, Wanda Kmieciak, Bronisław Sakowski, Krzysztof 
Ziętek, Maciej Racinowski, Andrzej Szelążek. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.   
W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.         
W wyniku głosowania uchwała Nr II/6/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. V.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru 
Komisji Budżetowej (druk nr 2/II) – zał. nr 7.    
Przewodnicząca poinformowała, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na członków 
Komisji Budżetowej: Józef Medyński, Ryszard Dragan, Bolesław Paulski, Stanisław 
Szymoniak, Ryszard Laska, Grażyna Łogin.  Propozycja została przyjęta jednogłośnie.  
W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.        
W wyniku głosowania uchwała Nr II/7/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. VI.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru 
Komisji Spraw Społecznych (druk nr 3/II) – zał. nr 8.    
Przewodnicząca poinformowała, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na członków 
Komisji Spraw Społecznych: Danuta Bus, Wanda Kmieciak, Adam Nycz, Bronisław 
Sakowski, Alicja Warda, Jan Podleśny. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.  
W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.       
W wyniku głosowania uchwała Nr II/8/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. VII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru 
Komisji Gospodarki (druk nr 4/II) – zał. nr 9.    
Przewodnicząca poinformowała, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na członków 
Komisji Gospodarki: Bolesław Paulski, Józef Medyński, Krzysztof Ziętek, Henryk Kaczmar, 
Andrzej Szelążek, Aleksandra Zielińska. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.  
W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.      
W wyniku głosowania uchwała Nr II/9/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. VIII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru 
Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej          
(druk nr 5/II) – zał. nr 10.    
Przewodnicząca poinformowała, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na członków 
Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej: Adam 
Nycz, Józef Ruciński, Stanisław Szymoniak, Gabriela Kotowicz, Ryszard Laska, Maciej 
Racinowski. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.  
W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.      
W wyniku głosowania uchwała Nr II/10/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
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Ad. IX.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej (druk nr 6/II) – zał. nr 11.  
Przewodnicząca – zapraszam członków komisji na pierwsze posiedzenie i zarządzam             
5 minut przerwy.  
 
PRZERWA 
 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Rewizyjna na I posiedzeniu 
zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji - Krzysztofa Ziętka, Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji –  Macieja Racinowskiego, Sekretarza Komisji – Wandę 
Kmieciak. W wyniku głosowania propozycja komisji została przyjęta jednogłośnie.              
W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.      
W wyniku głosowania uchwała Nr II/11/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. X.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Budżetowej (druk nr 7/II) – zał. nr 12.  
Przewodnicząca – zapraszam członków komisji na pierwsze posiedzenie i zarządzam             
5 minut przerwy.  
 
PRZERWA 
 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Budżetowa na I posiedzeniu 
zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji - Józefa Medyńskiego. W wyniku 
głosowania propozycja komisji została przyjęta jednogłośnie. W dalszej kolejności 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania 
uchwała Nr II/12/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XI.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Spraw Społecznych (druk nr 8/II) – zał. nr 13.  
Przewodnicząca – zapraszam członków komisji na pierwsze posiedzenie  i zarządzam            
5 minut przerwy.  
 
PRZERWA 
 

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych na I posiedzeniu 
zaproponowała na Przewodniczącego Komisji - Bronisława Sakowskiego. W wyniku 
głosowania propozycja komisji została przyjęta jednogłośnie. W dalszej kolejności 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania 
uchwała Nr II/13/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Gospodarki (druk nr 9/II) – zał. nr 14.  
Przewodnicząca – zapraszam członków komisji na pierwsze posiedzenie i zarządzam             
5 minut przerwy.  
 
PRZERWA 
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Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Gospodarki na I posiedzeniu 
zaproponowała na Przewodniczącego Komisji – Aleksandrę Zielińską. W wyniku głosowania 
propozycja komisji została przyjęta jednogłośnie. W dalszej kolejności Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała                   
Nr II/14/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
 
Ad. XIII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk nr 10/II)     
– zał. nr 15.  
Przewodnicząca – zapraszam członków komisji na pierwsze posiedzenie i zarządzam            
5 minut przerwy.  
 
PRZERWA 

 
Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 

Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej na I posiedzeniu zaproponowała na 
Przewodniczącego Komisji – Gabrielę Kotowicz. W wyniku głosowania propozycja komisji 
została przyjęta jednogłośnie. W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr II/15/2002 została 
przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XIV.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Gryfińskiego (druk nr 11/II) – zał. nr 16.   
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr II/16/2002 została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad. XV. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 
Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 12/II) – zał. nr 17.   
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr II/17/2002 została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad. XVI.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu    
z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu (druk nr 13/II) – zał. nr 18.  
Przewodnicząca poinformowała, że są 2 autopoprawki Zarządu do projektu uchwały:  
1) w § 1 pkt 1c) zamiast słów „od momentu” wpisuje się słowa „do momentu”,  
2) w § 3 po zwrocie „opłaty określone w § 1 i w § 2 zawierają podatek VAT” stawia się 

kropkę, a pozostała część zdania skreśla się.  
W wyniku głosowania autopoprawki  zostały przyjęte jednogłośnie.  
W dalszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.      
W wyniku głosowania uchwała Nr II/18/2002 została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad. XVII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac            
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 14/II) – zał. nr 19.     
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Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur.   
Radny B. Paulski – zgłaszam kandydaturę p. Danuty Bus.  
Przewodnicząca – czy kandydat wyraża zgodę? 
Radna D. Bus – tak, wyrażam zgodę.  
Radny A. Nycz – zgłaszam kandydaturę p. Stanisława Szymoniaka. 
Przewodnicząca – czy kandydat wyraża zgodę? 
Radny S. Szymoniak – tak, wyrażam zgodę.    
W dalszej Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku 
głosowania uchwała Nr II/19/2002 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad. XVIII.  
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
1/II/2002 Starosta Ewa De La Torre – na pewno sprawę odsetek weźmiemy pod uwagę, jest 
to temat do dyskusji.     
 
Ad. XIX.  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
Przewodnicząca – radni są proszeni o złożenie oświadczeń majątkowych do dnia 18 grudnia 
b.r. pod rygorem nie otrzymania diet.   
Radna G. Kotowicz – skoro została zgłoszona chęć pracy nad Statutem Powiatu, proszę        
w nim ująć zapis o upoważnieniu Wiceprzewodniczących Rady do liczenia głosów.  
Radny A. Szelążek – chciałbym się dowiedzieć, ile wyniesie uposażenie etatowego członka 
Zarządu.   
Starosta – będzie to 7.000 brutto. Nie będzie to dodatkowy koszt w budżecie powiatu. Na 
kolejnej sesji przedstawię państwu dokładne wyliczenia w formie tabelarycznej.  
Radny M. Racinowski – chciałbym prosić o zabezpieczenie radnym dostępu do 
pomieszczeń, w których mogłyby się odbywać posiedzenia klubów.  
Starosta – na pewno takie pomieszczenia będą już na kolejnej sesji. Jedno będzie w szczycie 
budynku, gdzie była zaplanowana kawiarenka, a drugie w gabinecie Starosty, który będzie 
przystosowany do takich posiedzeń.   
Radna A. Zielińska – chciałabym zauważyć, że odpowiedź na mój wniosek złożony 
pisemnie na sesji w dniu 18 listopada otrzymałam z datą październikową.    
Radny R. Laska – chciałbym wnioskować o przesyłanie sprawozdań z Zarządu Powiatu 
łącznie z materiałami sesyjnymi tak jak dotychczas, oczywiście z pominięciem ostatniego 
posiedzenia Zarządu, umożliwi to radnym wyjaśnienie pewnych spraw na posiedzeniach 
komisji.   
Starosta – przychylam się do wniosku, tylko z 2 ostatnich posiedzeń Zarządu będzie 
sprawozdanie przekazywane na sesji.   
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowały:  
Katarzyna Stalinger  
Anna Gazdecka  
 
 
      Przewodnicząca Rady Powiatu  
 
            Lidia Pięta   
 


