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PROTOKÓŁ nr 24/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 16 grudnia 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.20 i trwało do godz. 17.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a takŜe: Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha, Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Andrzej Krzemiński, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokoły 
nr 22/08 z dnia 27 listopada 2008 r. i nr 23/08 z dnia 02  grudnia 2008 r. zostały przyjęte 
jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była informacja na temat stanu technicznego 
dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego, które uległy zniszczeniu na skutek 
trwających prac budowlanych przy budowie drogi ekspresowej S3, zadania zarządców oraz 
właścicieli nieruchomości w świetle nowelizacji przepisów prawa budowlanego, 
wypracowanie wniosków do planu pracy komisji na 2009 r. oraz  analiza i opiniowanie 
materiałów na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXV);  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe przedmiotem powyŜszego projektu 
uchwały jest wyraŜenie zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej numerem 51 
połoŜonej w obrębie 3, miasta Chojna z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 46, której 
właścicielem jest osoba ubiegająca się o nabycie działki nr 51. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.6 Zadania zarządców oraz właścicieli nieruchomości w świetle nowelizacji przepisów 

prawa budowlanego. 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha przedstawiła informację na temat zadań zarządców oraz właścicieli 
nieruchomości w świetle nowelizacji przepisów prawa budowlanego, stanowiącą zał. nr 3  
do niniejszego protokołu. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy dla wszystkich budynków administracyjnych  
są prowadzone ksiąŜki obiektu budowlanego. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała twierdząco i dodała, Ŝe dokonywane są w nich wpisy  
z przeprowadzonych kontroli. Wraz z ksiąŜkami obiektu budowlanego przechowywane  
są protokoły z przeprowadzonych kontroli. 
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jakie są kary dla zarządców bądź dla właścicieli 
nieruchomości w przypadku nie wywiązania się z obowiązku utrzymania i uŜytkowania 
obiektów. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, Ŝe w tym zakresie działa Państwowa Inspekcja Pracy  
oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, kto odpowiada za wszystkie obiekty w Powiecie 
Gryfińskim. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odnosząc się do obiektów oświatowych i jednostek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego odpowiedziała, Ŝe poszczególni zarządcy, poniewaŜ mają je w trwałym 
zarządzie. Natomiast za budynki administracyjne odpowiada Starosta. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, kto odpowiada za budynki przy ul. 
Sprzymierzonych 4 i przy ul. 11 Listopada 16d. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, Ŝe za budynek przy ul. Sprzymierzonych 4 odpowiada w całości 
ona w imieniu  Starosty, natomiast za obiekt przy ul. 11 Listopada 16d po części równieŜ ona 
w imieniu Starosty, a po części Bank PKO BP S.A. – prowadzone są dwie ksiąŜki obiektu 
budowlanego. 
 

Na posiedzenie przybył Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 
(druk nr 4/XXV);  

 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odnosząc się do Programu INTERREG IV A powiedział, Ŝe w ubiegłym 
tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatu Uckermark w sprawie wspólnych 
projektów przede wszystkim w zakresie inwestycji drogowych. Najprawdopodobniej będą 
składane wspólne aplikacje o dofinansowanie inwestycji z Programu INTERREG IV A.  
W przeciągu dwóch tygodni Starostwo otrzyma informację od Starostwa Powiatowego  
w Uckermark, czy wspólnie jest moŜliwe aplikowanie środków na inwestycje w szkołach 
specjalnych. Dodał, Ŝe Starostwo Powiatowe Uckermark ma podobne potrzeby,  
w miejscowości Schwedt jest tego typu szkoła i moŜliwy byłby do wykazania efekt 
transgraniczny. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, Ŝe są to plany. Dodał, Ŝe jest to jedno  
z potencjalnych źródeł finansowania aby zrekompensować sobie dotychczasowe nakłady 
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finansowe poniesione w związku z inwestycją w SOSW w Chojnie, poniewaŜ Program 
INTERREG IV A obowiązuje od 2007 r. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami było tak,  
Ŝe równieŜ w okresie programowania moŜna było refundować środki. W przypadku Programu 
INTERREG IV A zasada jest taka, Ŝe najprawdopodobniej trzeba będzie wziąć kredyt 
preferencyjny (takowy kredyt udziela Bank Gospodarstwa Krajowego) celem sfinansowania 
inwestycji, a następnie złoŜenia środków o refundację. Kredyt w środki unijne, czyli ten który 
jest zwrotny, nie wchodzi w zadłuŜenie. RównieŜ skorzystanie z tego programu jest 
rozpatrywane w kontekście inwestycji drogowych na terenie Powiatu, poniewaŜ wkład 
środków własnych wynosi 15%. Nie jest tak, Ŝe moŜna wskazać dowolną drogę, obecnie 
Zarząd Powiatu przedstawił 5 dróg, na które są dokumentacje techniczne i  musi zostać 
znalezione lustrzane odbicie dróg niemieckich. Cykl realizacji w ramach Programu 
INNERREG IV A począwszy od złoŜenia wniosku, po zatwierdzenie projektu opiewa  
na 3 lata.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy kwota w wysokości 100 000,00 zł, która jest 
zaplanowana na 2009 r. z przeznaczeniem na remont wnętrza budynku ZSP Nr 1 w Chojnie 
jest tą, która w ramach budŜetu tej szkoły jest zaplanowana na remonty. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe kwota w wysokości 100 000,00 zł 
jest w ramach tych 200 000,00 zł, które są w budŜecie szkoły. 
 

Na posiedzenie przybył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odnosząc się do wykonywanych prac termomodernizacjnych na terenie ZSP  
Nr 1 w Chojnie powiedział, Ŝe została zakończona termomodernizacja budynku internatu  
w postaci docieplenia ścian zewnętrznych. Na przyszłe lata została zaplanowana 
termomodernizacja ZSP Nr 1 w Chojnie w zakresie docieplenia budynku szkoły przy  
ul. śółkiewskiego, wymiany stolarki oraz instalacji c.o. Ponadto termomodernizacja budynku 
internatu w zakresie wymiany instalacji c.o. oraz termomodernizacji budynków warsztatów  
w tym: wymiana instalacji c.o., docieplenie budynku i wymiana stolarki.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie na czym polega 
korzystanie z kredytu termomodernizacyjnego w odniesieniu do powyŜszych zadań z zakresu 
termomodernizacji.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński wyjaśnił, Ŝe polega on na tym, iŜ zaciąga się kredyt w jednym z Banków, które 
wymienia Bank Ochrony Środowiska S.A i składa się jednocześnie wniosek do BOŚ S.A.  
o przyznanie kredytu termomodrnizacyjnego.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w ramach uzupełnienia dodał, Ŝe generalnie Powiat 
ma na to swoje środki, co pokazuje PFOŚiGW w Gryfinie. JeŜeli jednak okaŜe się,  
Ŝe rozporządzenie mówiące o premii termomodernizacyjnej będzie dotyczyło równieŜ 
samorządów - ewentualnie linia kredytowa w BOŚ S.A. okazałaby się dla Powiatu 
korzystniejsza, ze względu na wystąpienie premii termomodernizacyjnej - to aby zwrócić 
sobie część środków, zostanie taki instrument wykorzystany. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, na jakim etapie jest dokumentacja techniczna  
w związku z planowaną budową  pełnowymiarowej sali sportowej z widownią. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, Ŝe nie ma jeszcze dokumentacji technicznej. Dodał, Ŝe chce  
zaproponować Zarządowi Powiatu kupno gotowego projektu sali sportowo-widowiskowej, 
którego wykonawcą jest mp Project Mirosław Pacek z Krakowa. Jest to pełnowymiarowa sala 
z widownią, która znajduje się na antresoli, pod spodem znajdują się pomieszczenia socjalne 
tj. 3 szatnie, toalety, pokoje dla trenerów. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, Ŝe równieŜ pomieszczanie gospodarcze, które 
umiejscowione jest bezpośrednio przy sali sportowej. Sala ma wymiary, jak do gry w piłkę 
ręczną, poniewaŜ ma ono największe wymiary spośród wszelkich boisk do dyscyplin 
sportowych. Koszt szacunkowy budowy sali wynosi 4 700 000,00 zł. Wyjaśnił, Ŝe w WPI 
przy tym zadaniu została zapisana kwota 6 000 000,00 zł, poniewaŜ kwota 1 300 000,00 ma 
zostać przeznaczona na zagospodarowanie terenu, w tym na modernizację boiska – około 
400 000,00 zł. W 2009 r. Zarząd Powiatu musi podjąć decyzję, co do wyboru projektu  
na tą sale i go zakupić – koszt około 29 000,00 zł. Następnie muszą zostać wydatkowane 
środki w związku z wykonaniem adaptacji projektu sali do terenu, na którym ma zostać 
wybudowana, z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu. Na tym etapie będzie 
moŜliwe rozpoczęcie budowy samej sali sportowo-widowiskowej i pozyskiwanie równieŜ 
dodatkowych środków finansowych na ten cel. Dodał, Ŝe Zarząd Powiatu będzie się starał  
o pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje z totalizatora sportowego, jak równieŜ 
rozwaŜa moŜliwość pozyskania partnera po stronie niemieckiej. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał czy w 2009 r. będzie ogłaszany przetarg na realizację 
przedmiotowej inwestycji. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe podobnie jak na przykładzie 
inwestycji w SOSW w Chojnie ta równieŜ będzie etapowana. Najprawdopodobniej pierwszy 
przetarg będzie dotyczył spraw związanych z uporządkowaniem otoczenia, przede wszystkim 
wykonania boiska sportowego, poniewaŜ w momencie, kiedy będą trwały roboty budowlane 
nie będzie ono juŜ naruszane. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy juŜ jest koncepcja, w którym miejscu  
ma zostać postawiona sala sportowo-widowiskowa. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe będzie to bliŜej ZSP Nr 1  
przy ul. Dworcowej 3. Pojawiła się nawet taka myśl, aby tą salę połączyć juŜ z istniejącą salą 
gimnastyczną szkoły poprzez pomieszczenia socjalne, ale ostatecznie rozwiązanie 
lokalizacyjne będzie leŜeć w gestii projektanta.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał o liczbę miejsc przewidzianą na widowni  
oraz o koszt utrzymania sali. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, Ŝe widownia przewidziana jest na 260 miejsc stałych  
a po doliczeniu miejsc uzyskanych z wysuwanych trybun w sumie na około 350 miejsc.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe na tym etapie nie ma jeszcze 
wyliczonego kosztu utrzymania obiektu. Będą to koszty ponoszone w związku ze stałymi 
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opłatami tj. za wodę, gaz, prąd. Ponadto koszt utrzymania sali będzie równieŜ zaleŜał  
od jej eksploatacji. Sala przede wszystkim budowana jest z myślą o młodzieŜy. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odnosząc się do ZSP Nr 2 w Gryfinie powiedział, Ŝe w przyszłym roku w WPI 
zostały uwzględnione remonty m.in. wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu, 
wymiana posadzek na korytarzach w budynku szkoły oraz internatu. Następnie docieplenie 
budynku internatu wraz z wykonaniem elewacji. Dodał, Ŝe inwestycja ta jest równieŜ wpisana  
w PFOŚiGW w Gryfinie oraz rozwaŜana jest moŜliwość wzięcia kredytu 
termomodrenizacyjnego. W 2010 r. przewidziane jest równieŜ wykonanie modernizacji węzła 
cieplnego z instalacją c.o., natomiast na lata 2010-2011 przewidziane jest wykonanie 
kompleksu boisk szkolnych i zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy platforma do przewozu osób 
niepełnosprawnych  będzie montowana w budynku przy ul. 11 Listopada 16d, czy jest tylko 
taki plan. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, Ŝe w chwili obecnej jest to na zasadzie rozpoznania. Wcześniej 
zastanawiano się nad wykonaniem platformy na podobieństwo znajdującej się w Urzędzie 
Miasta i Gminy Gryfino, która byłaby wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego. Jednak 
lepiej swoją funkcję spełnia winda zewnętrzna, jaka jest zamontowana w domu pomocy 
społecznej prowadzonym przez  stowarzyszenie w Trzcińsku Zdroju.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy do Starostwa przy ul. 11 Listopada przychodzi 
wiele osób niepełnosprawnych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe nie ma to Ŝadnego znaczenia,  
w kontekście podejmowania decyzji o tym, czy powinien być dostęp dla osób 
niepełnosprawnych, poniewaŜ zgodnie z ustawą powinien on być. W przyszłym roku zostanie 
wykonana dokumentacja techniczna i będą podjęte starania o pozyskanie źródła finansowania 
na tenŜe cel.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe WPI  
w zakresie inwestycji drogowych po ostatnich rozstrzygnięciach oraz ogłoszeniach musiał 
ulec zmianie. W przyszłym roku inwestycja tj. część  przebudowy ulic w Mieszkowicach 
ujęta w WPI zostanie zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków pochodzących  
z Narodowego Programu Przebudowy Grup Lokalnych. RównieŜ w przyszłym roku zostanie 
zrealizowana inwestycja pn.: Budowa parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie, w tym momencie 
dokumentacja techniczna oczekuje na opinię  Ministra dot. odstępstwa odnośnie zbliŜenia  
się do granicy nieruchomości z miejscami postojowymi. Naczelnik poinformował,  
Ŝe składany wniosek na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Piasek nie został 
pozytywnie rozpatrzony, aczkolwiek zostało złoŜone odwołanie w tej sprawie z prośbą  
o ponowne rozpatrzenie. W przypadku nie uzyskania dofinansowania na powyŜsze zadanie 
Powiat będzie się starał z Gminą Cedynia zrealizować pewien etap. 
 
Radny Krzysztof Ziętek był zdziwiony planowaną inwestycją w m. Piasek.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, Ŝe jedynym 
miejscem, gdzie nie ma chodnika w m. Piasek jest miejsce przed szkołą. 
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Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe przez to, Ŝe w miejscowościach, we wsiach   
są wykonywane inwestycje jak np. w kontekście planowanej budowy chodnika w m. Piasek 
sami mieszkańcy zaczynają bardziej dbać o swoje domostwa poprzez np. odnawianie płotów, 
co wpływa na ogólną poprawę estetyki danej miejscowości. Radny dodał, Ŝe skoro przy 
szkole w m. Piasek nie ma chodnika to trzeba go wybudować. 
 
Radny Krzysztof Ziętek dodał, Ŝe jego zdaniem środki przeznaczone na to zadnie mogłyby 
zostać przeznaczone na zadania w miejscowościach, w których ruch drogowy jest znacznie 
bardziej nasilony, jak np. w miejscowościach: Strzelczyn, Grzybno, gdzie chodniki są wąskie, 
szczątkowe. W m. Piasek nie ma duŜego ruchu pojazdów cięŜarowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w kontekście zadań ujętych w WPI 
dotychczas była honorowana taka zasada, Ŝe dane zadanie było współfinansowane z daną 
gminą na zasadzie 50:50, czyli połowę środków na zadanie wykłada gmina, a drugą połowę 
Powiat. Dodał, Ŝe to zadanie nie uzyskałoby dofinansowania z Programu Schetynówek, 
gdyby był oceniany, poniewaŜ zdaniem Policji wypadkowość na tym odcinku jest równa zero. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski przyznał rację Radnemu Ziętkowi, co do potrzeby 
większej przydatności budowy chodnika w innych miejscowościach. Dodał, Ŝe zamiast  
w m. Piasek wolałby, aby chodnik został wybudowany np. w m. Nawodna, gdzie ruch jest 
większy. 
 
Radny Krzysztof Ziętek dodał, Ŝe z drugiej strony, jeŜeli zadanie ma zostać wspólnie 
wykonane z Gminą Cedynia to inwestycja ta powinna zostać zrealizowana.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma poinformował,  
Ŝe najprawdopodobniej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały przyznane środki  
na dofinansowanie zadania na odcinku śelechowo - Pąkowo, jednak na oficjalne wyniki 
naleŜy poczekać. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się do zadania dot. przebudowy dogi Szczecin-
Binowo zauwaŜył, Ŝe zmieniło się źródło finansowania, poniewaŜ wcześniej zadanie miało 
być finansowane z Programu RPO – w zakresie funduszy przyznawanych na rozwój 
turystyki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe problemy występują na tle 
dokumentacyjnym, polegające na tym, Ŝe w tym roku, kiedy Zarząd Powiatu chciał to zadanie 
wykonać otrzymał pewnego rodzaju hamulec. Jak się okazało nie ma Ŝadnych podkładów 
mapowych, aby móc wykonać projekt. W związku z tym została zaangaŜowana kwota  
w wysokości 42 000,00 zł i do tej pory trwają prace geodezyjnym aby powstała mapa 
zasadnicza – która powinna być gotowa za około 2 tygodnie. Zaznaczył, Ŝe droga ta jest 
trudna do utrzymania, poniewaŜ jest to teren miękki o wielu przewęŜeniach, zakrętach  
i skarpach. Pierwotnie był zamysł wykonania dokumentacji technicznej obejmującej 
pozwolenie na budowę. JednakŜe, Ŝe jest to teren chroniony i pozyskanie wymaganych 
opracowań środowiskowych do pozwolenia na budowę spowodowałoby, Ŝe wykonanie 
projektu zajęłoby co najmniej rok czasu i to teŜ nie wiadomo z jakim efektem. Na dzień 
dzisiejszy planowane jest zastosowanie prostszego rozwiązania polegającego na tym,  
aby prace wykonać na podstawie zgłoszenia na budowę, aczkolwiek występują tam równieŜ 
poszerzenia. Starosta poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu właściwie juŜ wyraził zgodę i został 
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wyłoniony wykonawca. Koszt szacunkowy projektu inwestycji opiewa na kwotę w wysokości 
ponad 60 000,00 zł. KaŜdy zakręt musi być projektowo rozwiązany indywidualnie, jeŜeli 
chodzi o poszerzenie nawierzchni i ewentualnie o odtworzenie odwodnienia. Dodał, Ŝe moŜna 
równieŜ składać wnioski do Programu INTERREG IV A o dofinansowanie zadania 
wykonywanego na podstawie zgłoszenia na budowę, z tym Ŝe istnieje obawa, Ŝe jak zostanie 
złoŜona uproszczona dokumentacja o zgłoszenie na budowę to organ moŜe powiedzieć,  
Ŝe inwestycja ma być wykonywana nie na podstawie zgłoszenia, tylko na podstawie 
pozwolenia na budowę. Obecnie prowadzone są rozmowy z projektantem polegające na tym, 
aby przygotował uproszczoną dokumentację wraz ze zgłoszeniem na budowę. W przypadku 
kiedy okaŜe się, Ŝe składany projekt nie zostanie pozytywnie rozpatrzony na zgłoszenie na 
budowę, wówczas będzie musiał zostać złoŜony projekt posiadający pozwolenie na budowę. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał o inwestycję dot. przebudowy ulic Jagiellońskiej  
i Słowiańskiej w Chojnie. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe w przyszłym roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, Ŝe planowane jest na powyŜsze zadanie 
dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  
 

Posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.5 Informacja na temat stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Gryfi ńskiego, które uległy zniszczeniu na skutek trwających prac budowlanych 
przy budowie drogi ekspresowej S3. 

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma przedstawił informację  
na temat stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego, które uległy 
zniszczeniu na skutek trwających prac budowlanych przy budowie drogi ekspresowej S3, 
stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zwrócił się do Naczelnika Wydziału Zarządzania  Drogami 
Arkadiusza Durmę w imieniu sołtysa Garnowa z prośbą o utwardzenie nawierzchni odcinka 
zlokalizowanego na drodze powiatowej Powiatu Gryfińskiego tj. Garnowo – Grabowo,  
a dokładniej na drodze, jak wyjeŜdŜa się z m. Garnowo pod górę w stronę lasu w kierunku  
m. Grabowo. Na skutek opadów deszczu woda spływa powodując wyrwy w nawierzchni.  

 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 
Ad.4 Analiza i opiniowanie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniŜszego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XXV);  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w niniejszym projekcie uchwały 
proponuje się ustalenie dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński tj. Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Chojnie najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w 
kwocie 800,00 zł miesięcznie oraz akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii 
zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego w wysokości 4,00 zł. Natomiast dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  proponuje się ustalenie 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 
850,00 zł miesięcznie oraz akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania 
stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  
w wysokości 4,00 zł.  

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. 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 5/XXV);  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 6/XXV);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających  
i zmniejszających dochody budŜetu Powiatu Gryfińskiego według klasyfikacji budŜetowej 
(według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2008). Skarbnik poinformowała, Ŝe nastąpiła zmiana   
w załączniku Nr 2 dotyczącym zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2008 według źródeł pochodzenia: w dziale 801-Oświata i wychowanie, 
rozdziale 80195-Pozostała działalność kwotę 30 000,00 zł przenosi się z kolumny „Wydatki 
majątkowe” do kolumny „Pozostałe wydatki rzeczowe”. Kwota ta dotyczy zmniejszenia 
wydatków w § 4270-Zakup usług remontowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych paragraf ten naleŜy  
do wydatków bieŜących jednostek budŜetowych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe dotychczas wszelkie długi zostały 
spłacone ze środków własnych Powiatu. Wpływ na to miały poczynione oszczędności, które 
są odczuwalne.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk  zapytał, jakie czynniki spowodowały zmniejszenie 
planowanego deficytu o kwotę 592 917,17 zł. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe na zmniejszenie planowanego 
deficytu składają się oszczędności po stronie wydatków, większe wykonanie planu po stronie 
dochodów.  
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Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały ze zmianą. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu 

Gryfi ńskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXV); 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w woli przypomnienia powiedział, Ŝe Radni  
nie mają uprawnienia do zmiany deficytu i przez zgłaszanie wniosków nie mogą zwiększyć 
deficytu budŜetowego. W rezultacie równieŜ nie mogą zmniejszyć, bądź zwiększyć 
dochodów. Radni jedynie mogą dokonywać zmian wewnątrz budŜetu  
tzn. zwiększając jedno zadanie muszą zmniejszyć drugie, aby ogólna kwota dochodów  
i wydatków zaplanowana w budŜecie na rok kolejny nie uległa zmianie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek poinformowała, Ŝe Radni otrzymali juŜ uchwałę  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. w sprawie wydania 
opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego Powiatu Gryfińskiego w 2009 r. 
oraz o prawidłowości załączonej do projektu budŜetu prognozy kwoty długu publicznego. 
Dodała, Ŝe zostanie równieŜ Radnym przedłoŜona uchwała Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym projekcie 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wraz z Sekretarz Powiatu Barbarą 
Rawecką i Skarbnikiem Powiatu Izabelą Świderek. 

 
Ad.7 Wypracowanie wniosków do planu pracy komisji na 2009 r. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk poinformował, Ŝe otrzymał od nieobecnego na dzisiejszym 
posiedzeniu Radnego Henryka Kaczmara kilka przygotowanych propozycji tematów  
do przyszłorocznego planu pracy (zał. nr 5). 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski złoŜył propozycję odbycia w przyszłym roku 
wyjazdowego posiedzenia do Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. 
 
Ad.8 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak, 
 
Posiedzenie zakończono. 
   
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut                                             

 
 
                                                               

                                                                   Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 
 


