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PROTOKÓŁ nr 27/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu  25 marca 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a takŜe: Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Prezes 
Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk, 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. Protokół nr 26/09 z dnia 17.02.2009 r. został przyjęty 
jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było sprawozdanie i ocena wykonania zadań 
realizowanych z dofinansowaniem PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r., zapoznanie  
się z planem wydatków Wydziału Zarządzania Drogami w 2009 r. z rozbiciem  
na poszczególne zadania oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych  
na XXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.7 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk 
powiedział, Ŝe sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie komisje otrzymały 
przed lutowymi posiedzeniami (zał. nr 3) zawierały dane przed zamknięciem bilansu i roku 
2008 r., natomiast na dzisiejszym posiedzeniu Pan Prezes przedstawił dane rzeczywiste,  
po zamknięciu bilansu i roku 2008. Pan Prezes poinformował, Ŝe działalność medyczną 
spółka rozpoczęła z dniem 1 lipca 2008 r. w oparciu o cesję kontraktu, jaki posiadał 
likwidowany SPZOZ, za zgodą NFZ. Dodał, Ŝe w okresie sprawozdawczym tj. od 1.07.  
do 31.12.2008 r. nic się nie zmieniło, Zakład realizuje swoje obowiązki statutowe poprzez 
oddział chorób wewnętrznych, oddział ginekologiczno-połoŜniczy, oddział noworodkowy, 
oddział chirurgiczny, pracownie rtg, pracownie usg oraz blok operacyjny, pracownie 
endoskopową, izbę przyjęć i laboratorium.  Następnie Pan Prezes przedstawił dane 
statystyczne za II półrocze 2008 r. obejmujące liczbę realizowanych świadczeń medycznych, 
liczbę osób hospitalizowanych, liczbę zrealizowanych osobodni oraz liczbę przeciętnego 
pobytu pacjenta na danym oddziale. Prezes poinformował, Ŝe głównym przychodem Szpitala 
są głównie przychody z NFZ na poziomie 93%, natomiast 7% stanowią pozostałe przychody, 
które najczęściej wynikają z badań komercyjnych bądź z usług świadczonych innym 
podmiotom np. w zakresie usg, laboratorium.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk  zapytał o jakość leczenia i o perspektywy rozwoju Spółki 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, Ŝe największym problemem Szpitala, czy to w formie SPZOZ-u, jako jednostki 
publicznej, czy teŜ Spółki jest „szczupłość” miejsca i brak ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. Są to dwie największe „bolączki” tego Szpitala. W dniu 1 stycznia nastąpiło 
włączenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie  
w struktury Szpitala. Dodał, Ŝe Spółka jest przeddzień zawarcia umowy na dzierŜawę 
pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej, gdzie toczą się juŜ prace projektowe  
na przygotowanie poradni ambulatoryjnej.  
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy inwestycja będzie realizowana ze środków 
finansowych Spółki. 
 
Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk 
odpowiedział, Ŝe Spółki nie stać, aby mogła przeznaczyć środki finansowe na inwestycję. 
Środki finansowe zostaną pozyskane z zewnątrz. 
 

Posiedzenie opuścił Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 
Jerzy Piwowarczyk 

 
Ad.4Sprawozdanie i ocena wykonania zadań realizowanych z dofinansowaniem  

PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. 
 

Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań 
 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.,  

stanowiącym zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 

 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXVIII).   
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy do tej pory nie została opracowana dokumentacja 
techniczna przebudowy chodników w pasie drogi powiatowej w miejscowościach: 
Mieszkowice - ul. Moryńska i Nawodna - gm. Chojna.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe dotychczas nie została opracowana 
dokumentacja i roboty budowlane będą wykonywane na zgłoszenie. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał o przyczynę zmieszenia środków finansowych 
przeznaczonych na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali sportowej z widownią wraz 
z projektem przy ZSP Nr 1 w Chojnie. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, 
przebudowa boisk, remont ciągów komunikacyjnych i placu apelowego. Wymiana instalacji 
wodno-kanalizacyjnej oraz budowa studzienek kanalizacyjnych”.   
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe takie działania zostały poczynione 
w związku z potrzebą pokrycia środków finansowych, o jakie została pomniejszona 
subwencja oświatowa. Zwiększenie limitu wydatków na w/w zadanie o pomniejszoną kwotę 
nastąpi w 2010 r. Dodała, Ŝe w bieŜącym roku Zarząd Powiatu będzie dąŜył do zrealizowania 
zadania dot. przebudowy boisk oraz wykonania dokumentacji technicznej  
na zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy zadanie dot. przebudowy boisk znajdujących  
się na terenie ZSP Nr 1 w  Chojnie będzie realizowane w oparciu o środki zewnętrzne. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe zadanie to nie będzie realizowane 
z Programu Moje Boisko - ORLIK 2012, ale z innego programu ministerialnego. 
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Radny Krzysztof Ziętek odnosząc się do zapisu związanego z wyraŜeniem przez Zarząd 
Powiatu zgody na ustanowienie pełnomocnictwa dla Pana Romana Mola – Radcy Prawnego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie zapytał, jakie są zobowiązania powiatu wobec „Intermed” 
Sp. z o.o. z Nowogardu. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler dodał, Ŝe „Intermed” Sp. z o.o. wystąpił na drogę 
sądową w związku z zawezwaniem Powiatu Gryfińskiego i SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie w likwidacji do próby ugodowej w sprawie rozliczenia zobowiązań powiatu wobec 
spółki wynikających z zawartej umowy w zakresie restrukturyzacji opieki zdrowotnej  
na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Radny Krzysztof Ziętek odnosząc się do zadania pn.: „Wykonanie chodnika z kostki 
betonowej, ułoŜenie krawęŜników oraz wykonanie i montaŜ bramy przesuwanej z furtką  
na terenie działki internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie” powiedział, Ŝe według niego taki 
zakres robót powinien być uwzględniony przy całości wykonywanych prac inwestycyjnych  
w tym obiekcie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  powiedział, Ŝe o wykonanie w/w zadania wnioskowała  
Dyrektor ZSP Nr 2 w Gryfinie ze względów bezpieczeństwa. Chodzi o odgrodzenie terenu 
szkoły od budynku internatu, w którym swoje siedziby ma PCPR w Gryfinie oraz Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie. Wyjaśnił, Ŝe brama wraz z furtką zostanie 
zamontowana przy warsztatach. Dodał, Ŝe jedna pracownia znajduje się w pomieszczeniu 
piwnicznym pod stołówką do której musi być dojście i w tym celu będzie wykonany chodnik 
z kostki betonowej umoŜliwiający bezpieczne dojście do tejŜe pracowni. Wicestarosta 
wyjaśnił, Ŝe pierwotnie myślano, Ŝe jedna brama wystarczy, ale obecnie parking który 
znajduje się przy szkole będzie równieŜ udostępniony dla petentów placówek. W związku  
z tym teren szkoły musi zostać odgrodzony kolejną bramą.  
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2008 r.  
(druk nr 2/XXVIII).  

  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Adama Nycza  
z funkcji członka Komisji BudŜetowej (druk nr 3/XXVIII).  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie przybył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/XXVIII).  

 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe w związku ze zmianą przepisów Karty 
Nauczyciela istnieje konieczność ponownego podjęcia niniejszej uchwały. Poinformował,  
Ŝe regulamin był przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi. Dodał, Ŝe został 
równieŜ zwiększony dodatek motywacyjny dla wychowawcy klasy do 95,00 zł.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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5. 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 2009 r.  
(druk nr 5/XXVIII).  

 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe zwiększono o 50 000,00 zł całkowitą kwotę 
zadania pn.: „Modernizacja systemu odwadniania dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Gryfińskiego”, a w dotychczas obowiązującym planie była to kwota 250 000,00 zł. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe środki 
finansowe o które zostało zwiększone zadanie, przeznaczone zostaną głównie na ścinkę 
poboczy. Dodał, Ŝe ścinka poboczy zostanie wykonana na odcinku 30 km dróg powiatowych 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy będą wykonywane równieŜ odwodnienia dróg 
powiatowych, przepusty. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe na miejscowe odwodnienie dróg  powiatowych została przeznaczona kwota 100 000,00 zł. 
Naczelnik, Ŝe jeŜeli chodzi o przepust nie jest on odwodnieniem drogi. Jest on infrastrukturą 
techniczną pod drogą, ale czasami nie słuŜącą odwodnieniu drogi. ZaleŜy co dany przepust 
spełnia za rolę.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 6/XXVIII).  

 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał czy zmniejszenie subwencji oświatowej związane 
jest ze Szkołą w Mieszkowicach . 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco i dodała, Ŝe na dzień 
dzisiejszy nie moŜna  wskazać co jeszcze wpłynęło na zmniejszenia subwencji, poniewaŜ  
nie została przysłana jeszcze tzw. metryczka, dzięki której będzie moŜna zobaczyć na czym 
została ona zmniejszona.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXVIII).  

 
Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek i Radny Bogusław Kozioł. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Ad.5 Zapoznanie się z planem wydatków Wydziału Zarządzania Drogami w 2009 r.  
z rozbiciem na poszczególne lata.  

 
Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek i Radny Bogusław Kozioł . 
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Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma omówił  informację 
 nt. planowanych zadań remontowo-inwestycyjnych na drogach powiatowych  

w 2009 roku-wg stanu na dzień 25.03.2009 r., stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, na jakim odcinku w Troszynie będzie powierzchniowo 
utrwalona nawierzchnia. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe na odcinku Troszyn – Smolnica.  
 
Radny Bogusław Kozioł poinformował, Ŝe na skrzyŜowaniu ul Dworcowej i ul. Odrzańskiej 
w Chojnie występuje duŜy ubytek w nawierzchni drogi, który naleŜałoby załatać.  

 Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe na jutrzejszym posiedzeniu Zarządu 
Powiatu zostanie zatwierdzona SIWZ oraz tryb postępowania – przetarg nieograniczony  
o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej  
Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach z zakresie robót drogowych, 
energetycznych i kanalizacji deszczowej - ETAP I". 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe waŜne jest 
jeszcze porozumienie zawarte z Gminą Chojna na wykonywanie  remontów cząstkowych 
obejmujących drogi w mieście. 

Radny Henryk Kaczmar powiedział, Ŝe w związku z tym, Ŝe w Moryniu w niedługim czasie 
zostaną uruchomione dwie kopalnie naleŜałoby poprawić warunki przejazdu przez m. Dolsko 
poprzez odkrzaczenie poboczy. Ponadto zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni drogi 
powiatowej, wymagającej utwardzenia, prowadzącej w kierunku Łysogórek. 

Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy zgodnie z zawartą specyfikacją na sprzątanie ulic 
miasta Chojna wykonawca ma jedynie sprzątać ulice ze śmieci, czy równieŜ je zamiatać. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, Ŝe zarówno 
posprzątać ulice ze śmieci jak i je pozamiatać. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, Ŝe od 1.04.2009 r. ulice miasta 
Chojna będzie sprzątało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Chojny, które wygrało 
przetarg na 2 lata.  

Radny Józef Medyński zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami 
o wykonanie renowacji nawierzchni drogi powiatowej wraz z poboczami na odcinku Banie-
DłuŜyna oraz poszerzenie drogi powiatowej na zakręcie na odcinku Piaseczno – Górnowo. 
Ponadto zebranie zalegającej ziemi z  poboczy dróg w okolicy Swobnica – Dłusko  
i odkrzaczenia poboczy dróg powiatowych na odcinkach: Piaseczno – Górnowo i  Górnowo – 
Swobnica oraz połatanie dziur na drodze powiatowej na odcinku Piaseczno - Tetyń. 

Radny Bronisław KrzyŜanowski w woli przypomnienia powiedział, Ŝe około 3 miesięcy 
temu zwrócił się do Naczelnika Wydziału Zarządzania  Drogami Arkadiusza Durmę  
w imieniu sołtysa Garnowa z prośbą o utwardzenie nawierzchni odcinka zlokalizowanego  
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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. Wyjaśnił,  
Ŝe na skutek opadów deszczu woda spływa powodując wyrwy w nawierzchni. W przypadku 
kiedy nawierzchnia będzie utwardzona zwrócił się z prośbą o skierowanie wody na lewą 
stronę i o odkrzaczenia poboczy na tym odcinku. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe do wnioskowanej naprawy nawierzchni drogi w postaci jej utwardzenia nie przychyli  
się, poniewaŜ jest to droga gruntowa. Dodał, Ŝe zostanie jedynie odkrzaczone pobocze na tym 
odcinku. Naczelnik zaznaczył, Ŝe posiada pełną dokumentację fotograficzną tego odcinka 
drogi i według niego ta droga nie wymaga remontu, nie ma tam nawet Ŝadnych wybojów. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe poruszył tą sprawę na prośbę sołtysa  
m. Garnowo, poniewaŜ woda spływająca na wysepkę ostatecznie spływa na dwa 
gospodarstwa domowe. Chodzi o skierowanie wody na lewą stronę, jeŜeli będzie taka 
moŜliwość. Radny poinformował, Ŝe na drodze krajowej na odcinku Chojna – Trzcińsko 
Zdrój jest krzyŜówka - zjazd do Rosnowa, na którym w wyniku obfitych opadów 
atmosferycznych powstaje zastój wody. W związku z tym zwrócił się z prośbą do Naczelnika 
Wydziału Zarządzania o wykonanie ścinki poboczy i skierowanie wody powstałej w wyniku 
opadów w lewą stronę, na pola.  
 
Radny Krzysztof Ziętek wyjaśnił, Ŝe w II kadencji została wykonana droga krajowa. Dodał, 
Ŝe wykonawca kładąc masę powinien włoŜyć rurę pod drogę powiatową, aby woda mogła 
spływać na bok. Dodał, Ŝe  jest problem, poniewaŜ woda nie mając gdzie ujść zapełni cały 
rów, a następnie będzie stać ona jezdni drogi powiatowej. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe  trzykrotnie została powiadamiana  o tej sprawie „Krajówka”. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe naleŜałoby w takim razie uczynić  
to po raz kolejny. Ponadto zwrócił się z prośbą o utwardzenie pobocza przy cmentarzu  
w m. Lisie Pole.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe wykonanie 
wnioskowanego zadania jest wykroczeniem poza pas drogowy, a parking musiałby mieć 
odpowiednią szerokość. Nie ukrywa, Ŝe wykonanie tego utwardzenia terenu poniosłoby  
nie małe środki finansowe. Zaproponował, Ŝe mógłby zostać udostępniony pas drogowy 
celem wykonania utwardzenia. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe nie chodzi mu o wykonanie parkingu tylko 
o utwardzenie pobocza, aby móc ruszyć samochodem.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe parking 
miałby słuŜyć ludziom dojeŜdŜającym do cmentarza, dlatego sam właściciel powinien poczuć 
się do zapewnienia dojazdu odwiedzającym. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe cmentarz jest własnością Gminy 
Chojna. 
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Przewodniczący Piotr Waydyk zasygnalizował, Ŝe wyjazd z tartaku w Krzywinie jest ciągle 
wypłukiwany, co powoduje tworzenie się dziury na zjeździe i na drodze. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe zjazd naleŜy 
do właściciela posesji, do którego prowadzi, natomiast w wyniku zjazdu i poruszających  
się po nim pojazdów narusza się tym samym nawierzchnię drogi  powiatowej. Dodał,  
Ŝe zostaną załatane te dziury. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił się do Naczelnika z prośbą o moŜliwość 
odkrzaczenia pobocza na odcinku Czarnówek – Steklno.   
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, Ŝe jest  
to odcinek około 50 m i krzaki te mają jeszcze 0,5 m do jezdni. Dodał, Ŝe jest to odcinek,  
na którym asfalt jest  szeroki oraz po którym swobodnie mijają się dwa samochody. Wycinka 
poboczy na tym odcinku moŜe poczekać, są tereny na których ścinka poboczy jest niezbędna, 
ze względu na nie szerokie jezdnie. 
 
Radny Krzysztof Ziętek poruszył problem stojących na poboczu przy ul. Słowiańskiej  
w Chojnie samochodów cięŜarowych, które blokują ruch i niszczą stan techniczny pobocza. 
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 
Ad.7 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski – c.d. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał o przyczynę nie rozpoczęcia w bieŜącym roku zadania  
pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali sportowej z widownią wraz z projektem przy ZSP Nr 1 
w Chojnie. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, przebudowa boisk, remont 
ciągów komunikacyjnych i placu apelowego. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 
budowa studzienek kanalizacyjnych”.   
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe projekt sali sportowej z widownią 
został wybrany juŜ przez Zarząd Powiatu, jednak nie zostało zlecone kupno projektu sali, 
poniewaŜ Zarząd chce aby projektant jak gdyby wpasował tą salę w teren. Poinformował,  
Ŝe w bieŜącym roku będzie wykonana dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu 
wokół budynku szkoły. Koszt wykonania projektu sali sportowej z widownią opiewa  
na kwotę w wysokości około 27 000,00 zł. Zarząd ma w planach wykonania w tym roku 
zadania dot. przebudowy boisk przy ZSP Nr 1 w Chojnie.  
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut                                        
                           
 

                                                                   Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 


