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PROTOKÓŁ nr 21/08 
Z WYJZADOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 28 października 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.30 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista 
obecności - zał. nr 1), a także: Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk, Kierownik Gospodarczy ZSP 
Nr 1 w Chojnie Marzenna Ryś, Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad 
(zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie.  Protokół nr 20/08 z dnia 17 września 2008 r. został 
przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia były bieżące postępy remontów  
w budynkach po byłym ZSP Nr 2 w Chojnie – plany remontów i  inwestycji na lata 2009-
2010 oraz  analiza i opiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4 Bieżące postępy remontów w budynkach po byłym ZSP Nr 2 w Chojnie. Plany 

remontów i inwestycji na lata 2009-2010. 
 
Komisja Gospodarki w obecności Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie, Kierownika 
Gospodarczego ZSP Nr 1 w Chojnie, Wicestarosty Gryfińskiego, Sekretarz Powiatu  
oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
przeprowadziła  wizję lokalną terenu byłego ZSP Nr 2 w Chojnie.  
 
Podczas przeprowadzanej wizji lokalnej Dyrektor ZSP Nr w Chojnie Adriana Salamończyk 
poinformowała, że terenu ZSP Nr 1 w Chojnie pilnuje 3 ochroniarzy, którzy tym samym 
czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, aby nikt niepożądany nie przebywał na terenie 
jednostki. W tym celu uczniowie otrzymali również identyfikatory, które zobowiązani są nosić 
na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych. Dyrektor poinformowała członków komisji,  
że od ostatniej ich wizyty, jaka miała miejsce w sierpniu 2008 r., złożyła wniosek do Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie w/s zamieszczenia progu 
zwalniającego i postawienia znaku z ograniczoną prędkością na drodze dojazdowej do szkoły 
(droga prowadząca od drogi głównej do parkingu). Ponadto wykonane zostały następujące 
prace: 

• odrestaurowano i wyremontowano ogrodzenie wokół dawnego ZSP Nr 2,  
• przymocowano bramki na boisku sportowym w/w Zespołu, 
• zasadzono drzewa i posiano trawę na okoliczność obchodzonego  

w dniu 10 października „Święta drzewa”, 
• wyremontowano pokrycie dachowe na warsztatach,  
• odmalowano korytarz na parterze, na klatce schodowej i na pierwszym piętrze 

internatu, 
• wygospodarowano dwa pomieszczenia w internacie z przeznaczeniem na sale 

lekcyjne,  
• podłączono dwa kotły ciśnieniowe w kuchni internatu (koszt: 3 000,00 zł). 
 

Pani Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie wskazała potrzebę remontu pracowni gastronomicznej  
i wyposażenia jej w sprzęt i akcesoria kuchenne oraz wymiany podłóg (wyłożonych  płytkami 
PCV) w budynku internatu. Ponadto poinformowała, że w miarę możliwości remonty 
wykonywane są przez uczniów w ramach praktyk zawodowych, jak również dzięki pracy 
konserwatorów. 



 2

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński poinformował, że obecnie trwają prace inwestycyjne, polegające  
na termomodernizacji budynku internatu, której koszt wynosi 418 134,16 zł. Na przyszły  
rok została zaplanowana termomodernizacja budynku szkoły oraz wymiana instancji  
c.o. w obiektach po byłym ZSP Nr 2 w Chojnie. W kolejnych latach istnieje zamiar 
wybudowania hali gimnastycznej na terenie ZSP Nr 1. Obecnie na jednym z kolejnych 
posiedzeń Zarządu Powiatu zostanie złożony gotowy projekt budowlany. 
 
Kierownik Gospodarczy ZSP Nr 1 w Chojnie Marzenna Ryś poinformowała, że na przyszły 
rok została zaplanowana wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły i sali 
gimnastycznej byłego ZSP Nr 2.  
 

Po zakończeniu wizji lokalnej członkowie  Komisji Gospodarki udali się na dalszą część 
posiedzenia do budynku ZSP Nr 1 w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3.,  

w której nie uczestniczyli: Kierownik Gospodarczy ZSP Nr w Chojnie Marzenna Ryś 
 oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 Andrzej Krzemiński. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, o możliwość kształcenia uczniów w zawodzie 
spawacza. Dodał, że firma spawalnicza z Lisiego Pola jest zainteresowana współpracą z ZSP 
Nr 1 w Chojnie w tym zakresie. 
 
Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk odpowiedziała, aby firma  
skontaktowała się z nią i dodała, że na dzień dzisiejszy szkoła nie kształci uczniów zawodowo 
w tym kierunku, ponieważ jest problem z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej. Na początku przyszłego roku w celach organizacyjnych będzie określana 
droga rekrutacji na rok szkolny 2009/2010.  
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk. 
 
Ad.5 Analiza i opiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku 

Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 2/XXII). 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2008 rok (druk nr 4/XXII). 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek. 

Posiedzenie opuścił Radny Józef Medyński. 



 3

 
Komisja przyjęła większością głosów  przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na zadania realizowane w 2008 r.(druk nr 5/XXII). 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Józef Medyński. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 6/XXII). 

 
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 na 2008 r. (druk nr 7/XXII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Gryfińskiego  (druk nr 8/XXII). 
 

Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy dla pracowników będą przewidziane 
podwyżki. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że wszyscy pracownicy Starostwa 
otrzymali już w tym roku podwyżki. Ponadto zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach 
powiatowych i urzędach powiatowych wynagrodzenia zostały również uregulowane. 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

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

kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości   
(druk nr 9/XXII). 

 
Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek. 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek. 
 
Radny Józef Medyński poinformował, że był organizowany przez Zachodniopomorską Izbę 
Rolniczą konkurs pn.: „Przyjazne środowisku sołectwo województwa zachodniopomorskiego 
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– etap powiatowy”, w którym sołectwo Baniewice zajęło I miejsce. W związku z powyższym 
zapytał, czy na jednej z kolejnych sesji Rady Powiatu nie można byłoby wyróżnić sołectwa. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco. 
 
Radny Henryk Kaczmar zwrócił się z prośbą o wycinkę krzaków, które utrudniają ruch 
samochodowy w pasie drogowym drogi powiatowej na odcinku Nowe Objezierze – Klępicz. 
 
Radny Józef Medyński zapytał, czy wykonawcy pracujący przy budowie drogi ekspresowej 
S3 będą poprawiać stan techniczny poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego,  które w wyniku trwających robót uległy zniszczeniu np. Piaseczno – Tetyń. 

 
Komisja zobowiązała Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusza Durmę  

do przygotowania na kolejne posiedzenie informacji nt. stanu technicznego dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Gryfińskiego, które uległy zniszczeniu na skutek trwających prac 

budowlanych przy budowie drogi ekspresowej S3. 
 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
   
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 
 

 
                                                              

                                                                     Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 


