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PROTOKÓŁ nr 31/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 26 sierpnia 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do godz. 16.50 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, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 
Arkadiusz Durma. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady prowadził 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) został 
przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia był stan zaawansowania realizacji 
zadań w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg na 2009 r., wypracowanie 
propozycji i wniosków komisji do budŜetu na 2010 r. 
 
Ad.5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXIII sesję Rady 

Powiatu w Gryfinie. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk  
nr 2/XXXIII).  

  

Na posiedzenie przybyła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXXIII).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe nieruchomość niezabudowana, 
oznaczona numerem działki 131/3 połoŜona w obrębie 2 miasta Trzcińsko-Zdrój stanowi 
własność Powiatu Gryfińskiego. PowyŜsza nieruchomość powstała w wyniku podziału działki 
nr 131/1, wpisanej do rejestru zabytków. Zarząd Powiatu ustalił cenę wywoławczą  
do przetargu w kwocie 330 722,00 zł plus 22% podatku VAT. Zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami ustaloną cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniŜa  
się o 50%. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w załączniku do uchwały Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 4/XXXII I).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji  
w Gryfinie  (druk nr 5/XXXIII).  
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe zmiana polega na skróceniu terminu 
zakończenia czynności likwidacyjnych SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Termin 
zakończenia ustala się na 30 września 2009 r.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy zmiana podyktowana jest przystąpieniem  
do „Planu B”. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała twierdząco i dodała, Ŝe chodzi  
o wykazanie zobowiązań, które ewentualnie będą podlegały zwrotowi w ramach pozytywnie 
zaplanowanego wniosku w „Planie B”.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007r. w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 6/XXXIII).  

 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe na wczorajszym posiedzeniu Komisja 
BudŜetowa nie zajęła stanowiska w przedmiocie proponowanego projektu uchwały  
ze względu na niektóre zapisy budzące wątpliwości interpretacyjne. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe Pani Naczelnik zostały przekazane 
uwagi dot. zapisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne. Obecnie Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska pracuje nad sformułowaniem zapisów w takiej formie, aby po poprawie   
nie budziły juŜ wątpliwości. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska nad przedstawionym projektem uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia „Sprawozdania  
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfi ńskiego na lata 2007 - 
2008” i „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfi ńskiego za lata 2007-2008" (druk nr 7/XXXIII). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe w materiałach sesyjnych Radnym 
zostało przedłoŜone, zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprawozdanie z realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfińskiego. Opracowywanie Raportu  wymuszają obowiązujące przepisy prawne, natomiast 
jego treść jak i wnioski w nim zawarte są pracą odtwórczą. OtóŜ opierają się one na danych 
pozyskanych z ankiet, które były rozsyłane do wypełnia gminom z terenu Powiatu 
Gryfińskiego. Na podstawie zebranych przez Wydział Ochrony Środowiska informacji 
wynika, iŜ gminy nie zrobiły takiego postępu w gospodarce odpadami, jaki był oczekiwany 
przez Powiat, a dot. to głównie segregacji odpadów. Przedstawiony Raport konsumuje  
to wszystko, co było przez rok 2007 i 2008 realizowane na obszarach gmin. Przepisy 
regulujące kwestie raportów mają juŜ odstąpić od obligatoryjnego zestawienia danych przez 
Powiaty, cedując całość wykonania zadania na gminy.  
  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w  zestawieniu  przychodów i wydatków Powiatowego 
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.  (druk  
nr 8/XXXIII).  

 
Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek, więc w posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych. 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi 

Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej na realizację zadania  
pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 
oraz drogi powiatowej Nr 1351Z” (druk nr 9/XXXIII).  

 
Na posiedzenie powrócił Radny Krzysztof Ziętek,  

więc w posiedzeniu uczestniczyło 4  radnych. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe w związku  
z zamiarem budowy chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 
oraz drogi powiatowej Nr 1351Z Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniący rolę 
inwestora wiodącego, wystąpił o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia. 
Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi 
powiatowej. Powiat zobowiązuje się przekazać na budowę chodnika kwotę do 30 500,00 zł 
brutto. 
 
Radny Krzysztof Ziętek dodał, Ŝe Gmina Gryfino sfinansuję kwotę 50 000,00 zł brutto. 
 

Komisja przyjęła jedogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki 
budŜetowej do opracowania budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 10/XXXIII).  

 
Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł, 

 więc w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe podjecie uchwały podyktowane  
jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budŜetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2010 r. Stanowi ona jednocześnie podstawę do opracowania projektów 
planów finansowych, zgodnie z § 2, pkt. 2 Uchwały Nr IX/86/2003 Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 
Przyjęte kierunki polityki budŜetowej przy opracowaniu budŜetu na 2010 r. w niniejszym 
projekcie uchwały koncentrują się na głównych załoŜeniach, zostały w nim wyszczególnione 
kierunki, które będą realizowane w roku kolejnym. W niniejszym projekcie uchwały został 
zaakcentowany negatywny wpływ kryzysu ogólnoświatowego, zostało to zawarte w § 2,  
ust. 3. Generalnie, jeŜeli wielkość środków finansowych nie będzie wystarczająca  
na realizację wydatków, będą one obniŜane. Odnosząc się do dochodów budŜetowych 
Skarbnik poinformowała, Ŝe kierunek polityki budŜetowej przyjęty na rok kolejny będzie 
polegał na zwiększeniu wpływów poprzez wykorzystanie istniejącego majątku, jak równieŜ 
poprzez absorpcję funduszy zewnętrznych, co jest czynione juŜ w roku bieŜącym z myślą  
o roku kolejnym. JeŜeli chodzi o wydatki budŜetowe, to są one ukierunkowane na realizację 
określonych zadań w tym: związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa  
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na drogach powiatowych (zadania bieŜące i te przewidziane o charakterze majątkowym).  
W ramach inwestycji przewidzianych do realizacji została ujęta standaryzacja DPS  
w Nowym Czarnowie, poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu 
Gryfińskiego (termomodernizacja, remonty wewnątrz budynków), budowa drogi powiatowej 
Nr 1362Z Wełtyń – Gajki na odc. Bartkowo-Gajki oraz przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1350Z i 1352Z na odc. Szczecin-Binowo. W obszarze gospodarki nieruchomościami  
po raz kolejny został ujęty zakup od Banku PKO BP S.A w Gryfinie udziału nieruchomości, 
natomiast w dziedzinie administracji publicznej koncentracja na pozyskaniu certyfikatu ISO 
poprzez m.in. podniesienie jakości pracy w Urzędzie. Z uwagi na sytuację ogólnokrajową  
i sytuacji na rynkach finansowych trzeci punkt paragrafu trzeciego ma na celu utrzymanie  
w roku kolejnym stanu zadłuŜenia na poziomie pozwalającym z jednej strony realizować 
zadania, a z drugiej ma na uwadze ogólną sytuację finansową kraju.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Bronisław KrzyŜanowski,  
więc w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych. 

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

na 2009 rok (druk nr 11/XXXIII).  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy niewykorzystane środki na realizacje zadań  
w zakresie upowszechniania turystki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
wynikają z braku chętnych stowarzyszeń ubiegających się o te środki finansowe w ramach 
ogłaszanych konkursów.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe podmioty zgłaszały się, niektóre 
zostały wykluczone ze względów formalnych. Generalnie z tych środków, które były 
planowane do wykorzystania na poszczególne cele kwota 8 000,00 zł w ramach tych 
konkursów nie została rozdysponowana. Kwoty były róŜne, przyjęta została zasada 
procentowego udziału w dofinansowaniu, tak aby była zachowana zasada konkurencyjności. 
Poinformowała, Ŝe nawet po rozdysponowaniu środków podmiotom uprawnionym, które 
złoŜyły wnioski prawidłowo i w terminie pozostała kwota zaplanowana do rozdysponowania.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zasugerował, aby przy planowaniu budŜetu wziąć  
pod uwagę sprawę zwiększenia środków finansowych w ramach tego konkursu, do którego 
zgłaszało się więcej podmiotów uprawnionych, spełniających wymogi. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe zostanie to wzięte pod uwagę,  
jak równieŜ to, Ŝe w tym roku było bardzo duŜo konkursów o róŜnej tematyce  
i to spowodowało, Ŝe stowarzyszenia składały kilka wniosków, które do końca nie były 
doprecyzowane. Dlatego Zarząd Powiatu będzie rozpatrywał to, czy w przyszłym roku nie 
będzie warto ogłosić mniej tematów, jako zadania realizowane przez stowarzyszenia  
i skoncentrować się na zwiększeniu kwot dla poszczególnych stowarzyszeń. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe my jako Powiat powinniśmy te podmioty 
inspirować do takiej działalności i wspierać jej działalność, natomiast w Ŝaden sposób  
nie sugerować się tym, Ŝe stowarzyszenia „przepadły” w tych konkursach. Wręcz przeciwnie 
powinno się je namawiać i ewentualnie przy tych tematach konkursowych, przy których było 
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duŜe zainteresowanie zwiększyć środki finansowe na realizację. Ponadto zapytał, czy kilka 
podmiotów nie otrzymało środków ze względu na zbyt duŜą ilość zainteresowanych.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe mogły być nie usatysfakcjonowane, 
poniewaŜ czasami kwota przyznawana była niŜsza od wnioskowanej. Dodała, Ŝe nie moŜe 
być teŜ takiej sytuacji, Ŝe stowarzyszenia opierają swoją działalność na dotacjach 
otrzymanych z Powiatu, bo tak się równieŜ okazywało, Ŝe było to 100 % kwoty 
wnioskowanej na zadanie. Dodała, Ŝe niewiele było sytuacji, w których składane projekty  
nie zostały dofinansowane. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy Powiat moŜe w inny sposób wspierać  
te inicjatywy oraz czy niewykorzystane środki zaplanowane jako dotacje dla stowarzyszeń 
przeznaczone na promocję Powiatu będą wspierały finansowo podmioty, które zwracają  
się z wnioskiem o dotację na jakieś zadanie. Ponadto zapytał, czy jednak będzie taka sytuacja, 
w której niewykorzystane środki zostaną wrzucone do jednego „worka” i Zarząd będzie 
decydował, o tym na co zostaną przeznaczone. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, Ŝe to Zarząd Powiatu wykonuje budŜet 
i to jest jego wola. Natomiast trudno stwierdzić czy będą jeszcze składane jakiekolwiek 
wnioski przez stowarzyszenia, czego one będą dotyczyły i jakie byłoby ich rozstrzygnięcie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe moŜe łatwiej byłoby takiemu stowarzyszeniu 
zwrócić się z pisemną prośbą do Zarządu Powiatu o dofinansowanie na określone zadanie,  
co w sumie spełniłoby to taką samą rolę, jak wypełnianie takiego wniosku w ramach 
konkursu. Ponadto dodał, Ŝe z doświadczenia wie, Ŝe w innych miejscach procedura  
o uzyskanie dofinansowania jest mniej skomplikowana. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe Zarząd Powiatu kieruje się zasadą 
konkurencyjności i tam, gdzie są procedury konkursowe są one dopełniane. Poinformowała, 
Ŝe są zamierzenia, co do zmiany ustawy o wolontariacie. Zgodnie z nowymi propozycjami 
zadania, których wartość przekraczałaby kwotę w wysokości 10 000,00 zł i termin realizacji 
nie przekroczyłby 30 dni to projekty mogłyby być dofinansowane poza trybem 
konkursowym. Ponadto dodała, Ŝe stowarzyszenia mogą składać równieŜ wnioski  
do funduszy unijnych w określonych osiach priorytetowych i tam tak samo jak inne podmioty 
muszą wypełniać niezbędne dokumenty, wszędzie procedura jest taka sama. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, Ŝe w kaŜdej gminie jest osoba, która zajmuje się tego 
tymi sprawami, dot. moŜliwości pozyskiwania środków finansowych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2009 r.  

(druk nr 12/XXXIII)  
 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
 
Ad.4 Stan zaawansowania realizacji zadań w zakresie utrzymania, modernizacji 

remontów dróg na 2009 r. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma przedstawił informację  
dot. stanu zaawansowania realizacji zadań  w zakresie utrzymania, modernizacji remontów 
dróg na 2009 r. stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe Gmina Moryń bardzo aktywnie angaŜuje 
środki finansowe na realizację inwestycji. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe Gmina 
Moryń zaciągnęła kredyt, aby móc wspólnie z Powiatem zrealizować zadania na terenie 
Gminy. Zostało zawarte porozumienie na mocy,  którego zaplanowano przebudowę sześciu 
chodników. Część z nich została juŜ wykonana, pozostała jest w trakcie.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o remonty realizowane w Baniach. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, Ŝe w Gminie 
Banie zostały zrealizowane 3 zadania inwestycyjne dot. przebudowy chodnika w ciągu drogi 
powiatowej.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, kto najczęściej jest wiodącym inwestorem przy 
współrealizacji inwestycji z gminami. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe najczęściej gminy. Wynika to z tego, Ŝe na bieŜąco mogą nadzorować prace z racji tego,  
Ŝe są na miejscu oraz podejmują decyzje, jakie mogą wyniknąć w trakcie prac remontowych.  

 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński. 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o termin zakończenia inwestycji dot. przebudowy 
ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma zadanie inwestycyjne 
zostanie zakończone do 21 listopada br.  
 
Radny Józef Medyńki zapytał o długość remontowanego odcinka na drodze powiatowej 
Lisie Pole - Polesiny, na której wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
bitumicznej grysami i emulsją.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, Ŝe jest  
to około 800 m. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe dalsza część w/w drogi jakościowo lepiej 
funkcjonuje pomimo tego, Ŝe została wcześniej wykonana i jest to starsza nawierzchnia.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe podłoŜe najwidoczniej było lepsze. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się do niniejszej drogi powiedział, Ŝe jest ogólne 
niezadowolone społeczeństwa.  
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe zostało jeszcze dodatkowo zrobione 500 m nawierzchni przed miejscowością.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe opinia mieszkańca Lisiego Pola wskazuje  
jego zadowolenie, dziury są załatane, a Ŝe troszkę „huśta”, to moŜna jechać wolniej. Dodał,  
Ŝe moŜna byłoby na przykład postawić znak drogowy z ograniczeniem prędkości do 40.  
 
Radny Józef Medyński zapytał, jak zakończyła się sprawa dot. zniszczonej nawierzchni  
na odcinku Piaseczno - Tetyń w związku z trwającą inwestycją dot. budowy drogi 
ekspresowej S3. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, Ŝe obecnie 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została poproszona o wymuszeniu  
na wykonawcy podjęcia działań naprawczych. Ze specyfikacji dot. budowy drogi ekspresowej 
S3 wynika, Ŝe na zakończenie wszyscy wykonawcy mają dostarczyć opinie zarządców, celem 
ustalenia czy mają jakiekolwiek uwagi  do wykonawców inwestycji. Dodał, Ŝe czekamy  
na reakcję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a poza tym będziemy pilnowali 
tego momentu.  
 
Radny Józef Medyński zapytał o koszt łatania nawierzchni na odcinku Banie-DłuŜyna. 
Dodał, Ŝe powstały na nowo dziury i zasugerował, czy nie warto byłoby się zastanowić  
nad zastosowaniem technologii polegającej na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni 
bitumicznej grysami i emulsją.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, Ŝe Gmina  
na tym odcinku drogi nie chciała zastosować tej technologii. Wobec tego poproszono 
wykonawcę o zrobienie kosztorysu nakładki. Koszt takiego zadania wyniósł grubo ponad  
300 000,00 zł. Gmina nie chciała dołoŜyć 50%, co wiązało się z tym, Ŝe Powiat sam nie był 
wstanie tego zrealizować. 
 
Radny Józef Medyński zaproponował, aby zadanie to zostało zaplanowane na przyszły rok. 
Dodał, Ŝe przed okresem zimowym równieŜ naleŜałoby poprawić nawierzchnię tej drogi 
poprzez jej załatanie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe w przyszłym roku nie ma wolnych 
środków na zrealizowanie tego zadania, poniewaŜ podjęte działania inwestycyjne w tym roku 
będą skutkowały równieŜ w kolejnym. Powiat nie jest wstanie wygenerować dodatkowych 
środków finansowych. W przyszłym roku planowana jest realizacja zadania na odc. Binowo-
Szczecin, którego koszt wykonania wynosić będzie około 7 000 000,00 zł. Zarząd Powiatu 
chce złoŜyć 2 wnioski do „Schetynówki”, jest to kwota w rezultacie 12 000 000,00 zł,  
a połowę musi mieć Powiat tj. 6 000 000,00 zł. Do RPO WZ został złoŜony wniosek  
na budowę drogi powiatowej na odc. Bartkowo-Gajki (kwota 2 000 000,00 zł). Dodał,  
Ŝe w innym wypadku naleŜałoby zaciągnąć kredyt w wysokości np. 200 000 000,00 zł  
na wykonanie zadań remontowych przy zastosowaniu odpowiednich technologii.  
  
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc do drogi powiatowej Nr 1384Z, dojazdowej  
do gruntów rolnych odc. śelechowo - Grzybno zapytał, czy w tym roku będą podejmowane 
jakieś działania, czy w przyszłym będzie składany wniosek do FOGR o dofinansowanie tego 
zadnia.  
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Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
Ŝe z posiadanych informacji wynika, Ŝe droga ta nie wymaga remontu. Wniosek złoŜony  
do FOGR na dofinansowanie tego zadania ostatecznie nie zakwalifikował się, Powiat 
znajduje się na 4 miejscu projektu listy rankingowej rezerwowej.  
  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe przy współpracy z gminami udało  
się poprawić stan dróg. Dodał, Ŝe trochę priorytety Powiatu w zakresie drogownictwa 
rozmywają się z priorytetami gmin, poniewaŜ gminy bardziej są za inwestowaniem środków  
w remonty chodników, niŜ w powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach 
powiatowych. Generalnie na terenie Powiatu Gryfińskiego są miejsca, na których nastąpiła 
poprawa, ale są równieŜ miejsca, gdzie ten stan trzeba mieć na uwadze i pooprawiać. 
Wszystkiego i tak nie uda się wykonać.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe w prasie lokalnej pojawiły się informacje dot. 
tego, Ŝe mają nastąpić zmiany w budŜecie Gminy Chojna celem budowy chodników  
w niektórych miejscowościach (m.in. w m. Krzymów). W nawiązaniu do powyŜszego 
zapytał, czy jakieś działania zostały podjęte, aby wspólnie te inwestycje zrealizować. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, Ŝe Gmina 
Chojna wystąpiła z pismem, w których poinformowała, w jakich miejscach chciałaby  
te chodniki wykonać. Dodał, Ŝe osobiście na spotkaniach prosił, aby za tym poszedł 
kosztorys, propozycja porozumienia. Poinformował, Ŝe taki stan trwał długo, aŜ wczoraj 
został przesłany faksem kosztorys na wykonanie zadania w m. Krzymów. Ponadto dodał,  
Ŝe to Zarząd Powiatu zadecyduje czy będzie to wspólnie realizowane.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝ w ubiegłym tygodniu Burmistrz 
Gminy Chojna wystąpił z prośbą o spotkanie z Zarządem Powiatu w/s przebudowy  
ul. Jagiellońskiej w Chojnie. Starosta poinformował, Ŝe spotkanie odbędzie się w dniu 
jutrzejszym o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Ponadto dodał, Ŝe Zarząd 
Powiatu jest przygotowany do złoŜenia wniosku a Ŝeby zwiększyć szansę trzeba mieć podjęte 
stosowne uchwały o współfinansowaniu inwestycji.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe Gmina Chojna wyraŜa wolę 
dofinansowania w 50% zadania dot. utwardzenia nawierzchni pobocza przy cmentarzu 
komunalnym w Lisim Polu. Ponadto Gmina Chojna wyraŜa chęć dofinansowania w 50 % 
inwestycji w m. Krzymów i m. Narost.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe został 
przesłany do sprawdzenia kosztorys na budowę chodnika w m. Krzymów. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał o sprawę w m. Godków. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe nie zostanie zakończone. Dodał,  
Ŝe jak był jeszcze Burmistrzem Gminy Chojna to utknęła przez nierozwiązane sprawy 
własnościowe. Dodał, Ŝe jest tam inna moŜliwość, Zarząd złoŜył propozycję z racji tego,  
Ŝe jest to duŜy projekt, aby chodnik zostawić a na razie zrobić drugą część dot. dolania 
asfaltu. Jednak prawda jest taka, tak jak pisze Burmistrz Gminy Chojna, Ŝe Powiat i Gmina 
składają inne propozycje. Dodał, Ŝe są rozbieŜne priorytety, ale Powiat ma taki priorytet, 
który zgłasza Pan Radny KrzyŜanowski, natomiast nie jest to priorytetem Gminy.  
W pierwszej kolejności będą realizowane sprawy, które zgłaszają Radni.  
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Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe Gmina Chojna być moŜe dofinansuje 
zadanie jak tylko znajdzie wolne środki finansowe. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, Ŝe udział 
Gminy na zadanie przy cmentarzu w Lisim Polu wraz z dwoma dodatkowymi zadaniami 
będzie wynosił ponad 30 000,00 zł.  
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, Ŝe nie podejmowanie pewnych działań przez Gminę 
jest celowe, aby móc kogoś obciąŜyć winą za nie realizowanie inwestycji i w tym przypadku -  
Powiat. U Zarządu Powiatu drugiej kadencji nie było dobrej woli, aby wykonać dokumentację 
techniczną na ul. Jagiellońską i ul. Słowiańską w Chojnie i w momencie kiedy 
dotychczasowy Starosta objął stanowisko w Chojnie dalej nie ma woli Gminy Chojny, 
pomimo tego, Ŝe jest wola Powiatu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Powiat przyjmuje na siebie realizację 
techniczną danego zadania inwestycyjnego, z racji tego na jego terenie znajduje się 9 gmin. 
Gdyby przy tych zadaniach nie było pomocy ze strony gmin, to w Wydziale Zarządzania 
Drogami trzeba byłoby zwiększyć obsadę trzykrotnie.  
Odnosząc się do ul. Jagiellońskiej w Chojnie Starosta poinformował, Ŝe odkąd została 
wysłana do Gminy Chojna propozycja podpisania porozumienia na dokumentację to do dnia 
dzisiejszego nie było Ŝadnego odzewu. Zwracając się do Radnego Bronisława 
KrzyŜanowskiego dodał, Ŝe to Zarząd Powiatu zawarł umowę, wybrał wykonawcę i zlecił 
wykonanie dokumentacji. Dodał, Ŝe interes miała Gmina Chojna w zakresie rozwiązania 
sprawy dot. uzbrojenia. Prawda jest taka, Ŝe dla Powiatu, jeŜeli chodzi o kanalizację 
deszczową, która jest jak gdyby przypisana do ulicy, nie stanowi to problemu  w momencie 
kiedy jest to instalacja ogólnospławna. śeby obniŜać koszty nie trzeba zawsze robić nowej 
kanalizacji deszczowej tylko układać instalację sanitarną, a instalację ogólnospławną 
wykorzystać moŜna na  instalację deszczową, poniewaŜ są to odpowiednie przekroje. Starosta 
dodał, Ŝe zostało powiedziane, aby Gmina rozbiła swoją część, a Powiat swoją.  
Tam jest taka sprawa, Ŝe Powiat na zakres swojej części zadania nie potrzebuje pozwolenia  
na budowę, w związku z tym dokumentacja powstaje szybko. Natomiast przy kanalizacjach, 
wodociągach wymagane jest pozwolenie na budowę, stosowne dokumenty z zakresu ochrony 
środowiska, a to wszystko trwa.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski powiedział, Ŝe powodem tego moŜe być brak środków 
finansowych.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe były wysyłane propozycje,  
ale nie było Ŝadnego odzewu.  
 
Radny Krzysztof Ziętek dodał, Ŝe ma Ŝal o to, Ŝe nie ma dobrej woli i potem ludzie będą 
mówić,  Ŝe nic nie zostało w Chojnie zrobione. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe dokumentacja jest konsekwentnie 
robiona i zostanie ona złoŜona. Dodał, Ŝe sprawa kanalizacji jest sprawą przyszłościową,  
a związana jest z połoŜeniem wodociągów, kanalizacji, oświetlenia.   
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe Powiat w zakresie drogownictwa  
nie współpracuje z Gminą Stare Czarnowo i zapytał o powód takiej sytuacji. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe Gmina Stare Czarnowo zgłasza 
mało wniosków tak, jakby na jej terenie nie było dróg powiatowych, a przecieŜ są. Jedyne 
problemy jakie się pojawiają są spowodowane tzw. akcją zima. Dla Gminy Stare Czarnowo 
sztandarową inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej na odc. Szczecin – Binowo. 
Partnerem dla Powiatu przy tej inwestycji jest Powiat Ückermarkt i Powiat moŜe uzyskać 
dofinansowanie z Programu INTERREG IV A w wysokości 75%. Dodał, Ŝe wcześniej był 
zamysł, aby tą inwestycję realizować wspólnie z Miastem Szczecin, ale nie doszło  
to do skutku.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o drogę w Marwicach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe w przypadku Marwic są sprawy 
własnościowe. W rezultacie droga ta powinna zostać z mocy prawa skomunalizowana. 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami domówił się z pracownikiem, który  
ma przedłoŜyć kosztorys na odcinek powiatowy i wtedy Zarząd Powiatu będzie tę sprawę 
analizować.  
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy na bieŜąco są uzupełniane ubytki w nawierzchniach  
dróg powiatowych.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział twierdząco. 
 
Radny Bogusław Kozioł zwrócił się z prośbą o wypełnienie ubytków powstałych  
w nawierzchni ul. Dworcowej w Mieszkowicach tj. w połowie odcinka w/w ulicy 
przewidzianej do remontu w drugim etapie inwestycji pn. „Przebudowa ulic Odrzańskiej  
i Dworcowej w Mieszkowicach”. 
 
Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do nawierzchni drogi w m. Macierz powiedział,  
Ŝe momentami coś tą jezdnię podnosi, jakby ją coś wybrzuszało.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zwrócił się z prośbą o usunięcie nierówności  
na poboczu nawierzchni ul. Słowiańskiej w Chojnie, koło stacji paliw. 
 
Ad.6 Wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budŜetu na 2010 r. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk poinformował, Ŝe członkowie komisji mogą składać 
propozycje i wnioski do budŜetu na 2010 r. do 30 września br. 
  
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 30 posiedzenia Komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 30 posiedzenia. 
 

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 
Ad. 7 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał na jakim etapie jest sprawa dot. budowy boiska 
przy ZSP Nr 1 w Chojnie. Ponadto zapytał, czy na posiedzeniu Zarządu była rozpatrywana 
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sprawa drogi dojazdowej od ul. śółkiewskiego w Chojnie w kierunku warsztatów zajęć 
praktycznych (byłe miasteczko rowerowe). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe na jednym z posiedzeń Zarządu 
został wybrany gotowy projekt hali sportowej. Przyszła umowa do podpisania i w tej chwili 
przygotowywana jest dokumentacja techniczna, która obejmuje adaptację hali, projekt boisk, 
a takŜe całe zagospodarowanie terenu.  
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy w tym roku będzie miała miejsce budowa boisk  
przy ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, Ŝe trudno powiedzieć. NaleŜy 
cierpliwie czekać na dokumentację techniczną. JeŜeli w tym roku nie uda się rozpocząć 
budowy boisk, to zostanie to wykonane w kolejnym. Odnosząc się do sali sportowej dodał,  
Ŝe naleŜy równieŜ zrobić montaŜ finansowy. Kosztorys, który Zarząd Powiatu przyjął wynosi 
6 000 000,00zł - 7 000 000,00 zł. Udzielając odpowiedzi na drugie pytanie Starosta 
poinformował, Ŝe Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami przygotowuje wniosek  
na Zarząd Powiatu. Zadanie to zostanie wykonanie w bieŜącym roku. 
Starosta poruszając sprawę dot. rozwoju Spółki poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu jako 
Zgromadzenie Wspólników planuje we wrześniu spotkanie z Radnymi Rady Powiatu,  
na którym wspólnie przedyskutują, czy udzielać Spółce kredytu na wykonanie inwestycji 
szpitalnych. Starosta dodał, Ŝe sytuacja w Szpitalu jest dobra, Szpital będzie kończył rok  
z wynikiem zerowym, bądź teŜ z zyskiem. Spółka jednak jest zbyt młoda spółką, aby mogła 
sama zaciągnąć kredyt. NaleŜy sobie odpowiedzieć na pytanie dot. tego, jak widzimy dalej 
przyszłość Szpitala w roku 2012. 
 
Informacja z wykonania budŜetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 r. 
 

Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budŜetu  
Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 r. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.50. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz                    
 
 

                                                                

                                                                   Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 


