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PROTOKÓŁ nr 8/2007 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 28 sierpnia 2007 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz Skarbnik Powiatu Izabela 
Świderek, Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski, Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński, 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. Posiedzenie otworzył  
i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził Przewodniczący Piotr Waydyk. Porządek 
obrad 8 posiedzenia komisji, (zał. nr 2) został przyjęty z wprowadzonymi zmianami. Punkt 
5 porządku obrad został omówiony w kolejności jako punkt 4 i odwrotnie oraz do porządku 
obrad został dodany punkt 7 pn. Informacja Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
odnośnie bieżącej działalności na drogach powiatowych na dzień 28 sierpnia 2007 r. 
Głównym punktem posiedzenia były perspektywy bieżącej realizacji Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji i dróg 
powiatowych oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie wspólnie   
 z Komisją Rewizyjną. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do realizacji programu „Świat do odważnych należy” w ramach 
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  
w 2007 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych” (druk nr 2/X).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
wyjaśniła zasady przystąpienia do programu „Świat do odważnych należy” w ramach 
Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. 
Naczelnik dodała, że dwie szkoły złożył wnioski na w/w program, lecz tylko jedna otrzyma 
dofinansowanie. 
 
Radny Bolesław Paulski stwierdził, że reszta dyrektorów najprawdopodobniej  
nie postarała się o złożenie wniosków w terminie. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że zadaniem każdego z dyrektorów szkół jest staranie 
się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych i powinno to stanowić ich obowiązek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród 
Starosty Gryfińskiego (druk nr 3/X).  
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
poinformowała, że pozytywne opinie związków zawodowych zostały załączone dow/w 
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia 
Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie założenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie (druk nr 4/X).  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że jest to trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodząca  
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie pozwalająca uczniom 
kończącym Gimnazjum na kontynuowanie nauki i przygotowanie do wykonywania 
prostych zawodów. Otrzymana subwencja oświatowa w pełni pokryje koszty prowadzenia 
takiego nauczania.  
 
Radny Bolesław Paulski powiedział, że należy pochwalić p. Dyrektor Natalię Sikorę  
za umiejętne pozyskanie dodatkowych środków na prowadzenie Ośrodka, który wykształci 
bardzo pracowitych i lojalnych przyszłych pracowników. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 5/X). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła szczegółowo pochodzenie środków 
zwiększających i zmniejszających dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego według 
klasyfikacji budżetowej (według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2007 rok (druk nr 6/X). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że następuje uporządkowanie środków 
finansowych pomiędzy stanem rzeczywistym, a początkowo zakładanym planem 
finansowym w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. o np. środki Powiatowego 
Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych sporządzonego w oparciu o wielkości 
prognozowane. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. 
(druk nr 7/X).  
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
omówiła zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. na podstawie tabeli stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszego projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/X).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 9/X). 

 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że należałoby podjąć próbę zbycia lokalu, 
który pozostał jeszcze do sprzedaży w tym budynku.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek  

w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej (druk nr 10/X). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy 

Słowiańskiej kategorii drogi powiatowej (druk nr 11/X). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela 
Powiatu Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie (druk nr 12/X).  

 
Komisja nie głosowała nad przedstawionym projektem uchwały. 

 
Ad.6   Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że 24 sierpnia br. nastąpiło otwarcie 
ofert w/s kredytu konsolidacyjnego, którego okres kredytowania został określony na  30 lat 
w kwocie do 19.000.000,00 zł. Do przetargu zgłosiło się dwóch wykonawców tj. BRE Bank 
Hipoteczny S.A. oraz NORDEA Bank Polski S.A., której oferta po wcześniejszej analizie 
została ostatecznie wybrana, ponieważ BRE Bank Hipoteczny S.A. w pełni nie chciał 
przystać na warunki powiatu. Dodała, że kwota oprocentowania kredytu liczona w oparciu 
o 3 miesięczny WIBOR, która  wynosi 4,78% oraz marża banku w wysokości 0,8 punktu 
procentowego składa się na całe oprocentowanie kredytu tj.  5,58%. 
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy został uwzględniony w umowie zapis  
mówiący o tym, że powiat w chwili poprawienia swojej sytuacji finansowej może 
zaprzestać korzystania z kredytu konsolidacyjnego. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że takie zastrzeżenie zostało 
wykonane, ponieważ może pojawić się taka sytuacja, iż kwota kredytu w rzeczywistości 
może okazać się mniejsza na skutek planowanych przez powiat sprzedaży. Ponadto  
są podpisywane porozumienia z wierzycielami SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie, którzy 
odstępują od części należnych odsetek. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu 
Spółka Cefarm zgodziła się na odstąpienie odsetek w kwocie ok. 600.000,00 zł  
pod warunkiem szybkiej spłaty przez powiat powstałych zobowiązań. Skarbnik powiedziała 
również, że na trzy kolejne lata zostały zaplanowane transze odpowiednio w wysokości  
do 3.000.000.00 zł, do 10.000.000,00 zł oraz do 6.000.000,00 zł wraz z odsetkami. Izabela 
Świderek dodała, że raty kapitałowe powiat zacznie spłacać dopiero w momencie kiedy 
zostanie powzięta pełna kwota kredytu, jaką powiat będzie potrzebował. 
 
Ad.3   Przyjęcie protokołów z 6 i 7 posiedzenia komisji. 
 
Komisja przyjęłą jednogłośnie protokoły z 6 i 7 posiedzenia komisji. 
 
Ad.6   Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontu, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński w nawiązaniu do wniosku złożonego przez komisję  
w/s przyczyny niewykonania instalacji odgromowej na budynku internatu w ZSP nr 2  
w Chojnie oraz niepodłączenia dwóch nowych kotłów zamontowanych w kuchni budynku 
powiedział, że powyższa instalacja na skutek wykonywanych robót polegających  
na dociepleniu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego została zdemontowana  
z budynku internatu, poczym jej stan techniczny oraz wykonanie nowego pokrycia 
dachowego uniemożliwiło jej ponowne zamontowanie. Wobec powyższego miała zostać 
zaprojektowana nowa instalacja, którą można by było przymocować do nowo ocieplonego 
stropodachu. Na skutek braku środków finansowych i braku możliwości sfinansowania  
tego zadania z PFOŚ do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych będzie wnioskował do Zarządu Powiatu o przyznanie środków  
na sfinansowanie tego zadania. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontu, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział twierdząco. Odnośnie drugiej sprawy powiedział, że kotły  
zostały zamontowane w kuchni budynku ZSP nr 2 w Chojnie w ramach modernizacji 
kotłowni na terenie Powiatu Gryfińskiego. Montaż tych kotłów oraz oddanie  
ich do eksploatacji wymagało wykonania nowego przyłącza, które ostatecznie nie zostało 
wykonane, ponieważ firma EKOREM będąca wykonawcą zadania, w okresie udzielonej 
gwarancji na wykonanie zadania ogłosiła upadłość. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że Pani Dyrektor ZSP Nr 2 w Chojnie powinna 
zwrócić się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przyznanie środków na wykonanie 
powyższego zadania. 
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Ad.5 Perspektywy bieżącej realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, ze 
   szczególnym uwzględnieniem modernizacji i budowy dróg powiatowych. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontu, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że uchwalenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  
jest przede wszystkim potrzebne do ubiegania się o środki unijne, ponieważ przy składaniu 
wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, Wieloletni Program Inwestycyjny oraz studium 
wykonalności danego projektu stanowi jeden z załączników potrzebnych do jego złożenia. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w dalszym ciągu są przygotowywane wnioski 
aplikacyjne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontu, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że tak i dodał, że zostało opracowane studium wykonalności  
na inwestycję przeprowadzaną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie i na to będzie składany wniosek o dofinansowanie w wysokości 75%.  
W przypadku uzyskania dofinansowania środki mogłyby zostać przeznaczone, jako wkład 
własny powiatu na realizację II etapu inwestycji w Chojnie, a wydział tym samym mógłby 
złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w/w etapu inwestycji ze środków unijnych. 
Biorąc pod uwagę  pozostałe inwestycje należy dodać, że obecnie  wydział nie otrzymał 
żadnego zaproszenia do składania wniosków. Ponadto nie zostały zaakceptowane 
dokumenty przez Komisję Europejską i trudno jest odpowiedzieć na co i w jakim czasie 
zostaną przeznaczone środki unijne. Na 2008 r. jest przewidziane przeprowadzenie 
inwestycji (roboty termomodernizacyjne) w ZSP Nr 2 w Chojnie, która może być również 
dofinansowana w ramach  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli powiat 
otrzymałby zaproszenie do składania wniosków  aplikacyjnych, to istniałaby  możliwość 
realizowania powyższej projekcji z w/w Funduszu i jednocześnie złożenia wniosku  
na dofinansowanie w/w inwestycji. W momencie kiedy powiat otrzymałby zwrot części 
środków (stanowiłyby one pewnego rodzaju oszczędność środków pochodzących  
z Funduszu) można by było przeznaczyć je na inne inwestycje.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał o problematyczność przebudowy drogi na trasie 
Warnice-Witnica. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że po ostatnich modyfikacjach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego termin wykonania 
zadania został przesunięty na 2010 r. Przy czym dodał, że w wyniku ogłoszonego przetargu 
na wykonanie dokumentacji technicznej wykonawcą w/w inwestycji został Pan Jacek 
Rossa. Na dzień dzisiejszy, nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę  
w/s przebudowy drogi na odcinku Chełm Dolny-Witnica, ze względu na trwające regulacje 
prawne. Podobna sytuacja ma miejsce na trasie Wełtyń - Gajki odcinek Bartkowo-Gajki, 
której wykonawcą inwestycji jest również Pan Rossa. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że Wieloletni Plan Inwestycyjny przewiduje 
w latach 2007-2012 wykonanie 5 zadań dot. remontu dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
Dodał, że ostatnia edycja WPI różni się od poprzedniej tym, że okres wykonywania zadań 
odnośnie powyższego został w niektórych inwestycjach przesunięty w czasie. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że drogi ujęte 
w WPI kwalifikują się do dróg gruntowych, których remont możliwy  
jest do przeprowadzenia ze środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntami 
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Rolnymi, jeżeli tylko zostaną pozytywnie zaopiniowane wnioski w Urzędzie 
Marszałkowskim. Dodał, że istnieje zamiar złożenia takiego wniosku na przyznanie 
środków na remont drogi na odcinku Babinek-Żarczyn. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, o to jaką nawierzchnią mogą zostać wyłożone 
drogi  w ramach FOGR. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że można 
wyróżnić 3 schematy. Pierwszy schemat mówi o przebudowie drogi z gruntowej  
na bitumiczną, drugi z gruntowej na tłuczniową , zaś trzeci z tłuczniowej na bitumiczną. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy poza drogami ujętymi w WPI były brane  
pod uwagę inne drogi, które należałoby kompleksowo wyremontować.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że taka 
analiza ze strony wydziału nie została jeszcze przeprowadzona. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Andrzej Krzemiński. 
 
Ad.7 Bieżąca działalność Wydziału Zarządzania Drogami-realizacja zadań na drogach         

powiatowych na dzień 28 sierpnia 2007 r. 
 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że należałoby na ten czas załatać powstałe 
dziury na odcinku  Grzybno-Żelechowo pomimo tego, że remont  tej drogi został ujęty  
w WPI.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że profilowanie tego odcinka drogi zostało zaplanowane na  przyszły tydzień. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, ile firm w ramach przetargu zostało wyłonionych  
do napraw poboczy na terenie powiatu. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że są to dwie firmy zajmujące się tego typu zleceniami. Jest to firma  ISOBAU POLSKA  
ze Szczecina i Pan Łyczakowski, który swoimi usługami obejmuje tereny Gmin: Chojny, 
Trzcińska-Zdrój, Cedyni, Mieszkowic oraz Morynia. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zwrócił się z zapytaniem do Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami Arkadiusza Durmy o termin wycinki krzaków rosnących w pasie 
drogowym na trasie Lisie Pole – Nawodna. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, ile środków z budżetu Wydziału Zarządzania 
Drogami uzyskanych po Powiatowym Zarządzaniu Drogami zostało przeznaczonych 
dotychczas  na wykonanie remontów dróg na terenie powiatu.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że na jednej z sesji została podjęta 
uchwała Rady Powiatu, której zapis obejmował włączenie środków finansowych  
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w wysokości ok. 1.700.000,00 zł do Wydziału Zarządzania Drogami będących 
pozostałością po PZD. Dodała, że duża część środków została przeznaczona na płace i inne 
świadczenia w związku z redukcją zatrudnienia w likwidowanej jednostce. Natomiast  
w wyniku zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego i zawartych porozumień na finansowanie 
inwestycji obecnie budżet Wydziału Zarządzania Drogami wynosi ponad 1.800.000,00 zł. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy zostanie poszerzona droga we wsi Sitno w Gminie 
Mieszkowice. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że rozmawiał w tej sprawie z Panem Łyczakowskim. Jeżeli będzie istniała możliwość 
poszerzenia tego pobocza zostaną takie prace przeprowadzone, jeżeli nie to zostaną  
wykonane mijanki. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk przeczytał odpowiedź na wniosek Komisji Gospodarki  
w sprawie pełnienia funkcji społecznych inspektorów pracy oraz inspektorów ds. BHP  
w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Wniosek Komisji Gospodarki 
Prośba o sprawdzenie, czy zgodnie z prawem w placówkach oświatowych oprócz osób 
pełniących funkcję inspektorów ds. BHP są wymagane osoby pełniące funkcję 
społecznych inspektorów pracy. Jeżeli tak, to dlaczego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnym Nr 1 i Nr 2 w Chojnie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach nie zostało to  uregulowane. 
 

Komisja przegłosowała jednogłośnie powyższy wniosek. 
 

Radny Bogusław Kozioł złożył zapytanie do Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki z prośbą o sprawdzenie, czy na skutek zawartej umowy pomiędzy 
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, a Panem Rzepczakiem  
na prowadzenie na terenie placówki zajęć z nauki jazdy oraz korzystania  
z pomieszczenia szkolnego przeznaczonego na prowadzenie w/w działalności, Powiat 
Gryfiński obecnie czerpie środki finansowe. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

   Przewodniczący  
                                                                             Komisji Gospodarki 

 
    Piotr Waydyk 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 


