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PROTOKÓŁ nr 36/10 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI,  

w dniu 24 marca 2010 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 15.15 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a takŜe: Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek 
obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie materiałów na XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz . 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 35 posiedzenia Komisji Gospodarki.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 35/10 z dnia 24.02.2010 r. 
 

Ad.4 Informacja w sprawie zawartych porozumień dot. realizacji zadań własnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego z zakresu utrzymania ulic powiatowych  
w miastach. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk przedstawiła 
informację w zakresie porozumień/umów realizowanych z gminami w latach 2008 - 2009  
w zakresie utrzymania, przebudowy i remontów dróg powiatowych oraz porozumień/umów 
zawartych bądź planowanych z gminami na realizację zadań drogach powiatowych w 2010 r. 
PowyŜsza informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał czym spowodowany jest fakt, iŜ w 2008 r.  
na bieŜące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miast w Gminie Widuchowa 
przeznaczona została kwota 6 000,00 zł, a w 2009 r. – 2 000,00 zł. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk odpowiedziała,  
Ŝe porozumienie w tym zakresie było zawierane od marca 2008 r. do marca 2009 r. i kwota 
2 000,00 zł stanowi pozostałość kwoty 6 000,00 zł przeznaczonej na to zadanie. Dodała,  
Ŝe po upływie tego terminu Gmina Widuchowa zrezygnowała z podpisania kolejnego 
porozumienia na bieŜące utrzymania dróg powiatowych na ternie miast. Wydział Zarządzania 
Drogami zlecał doraźnie bieŜące utrzymanie dróg powiatowych, np. w okresie jesiennym 
zostało zlecone zgrabienie liści w parku, uprzątnięcie terenu przy drogach powiatowych. 
Zastępca Naczelnika poinformowała, Ŝe w Gminie Widuchowa został wykonany remont 
chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej, montaŜ barier drogowych na dojeździe  
do przejazdu kolejowego w Pacholętach, remont drogi w śelechowie oraz został 
wybudowany parking na ul. Mostowej w Widuchowej. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy na ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach planowany jest 
przegląd gwarancyjny. Ponadto zapytał o jej stan techniczny. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk odpowiedziała 
twierdząco i dodała, Ŝe zostanie on przeprowadzony jak tylko się ociepli. Dodała, Ŝe pojawił 
się problem z kanalizacją, która jest własnością Gminy Mieszkowice. 
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 Radny Henryk Kaczmar powiedział, Ŝe w dniu wczorajszym jechał tamtą drogą  
i na odcinku 10 m zapadł się chodnik wraz z krawęŜnikiem. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk powiedziała,  
Ŝe nie jest to wina wykonawcy. Spowodowane jest to awarią kolektora, którym administruje 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się do planowanych inwestycji na 2010 r., zapytał 
przy których  podmiotem prowadzących będzie Powiat. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk odpowiedziała,  
Ŝe Powiat będzie podmiotem  prowadzącym przy budowie chodnika w Marwicach, oraz 
remoncie nawierzchni drogi powiatowej na odc. śelechów. Dodała, Ŝe na terenie Powiatu 
Gryfińskiego rozpoczęły się  remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg 
powiatowych z podziałem na 4 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino i Stare Czarnowo; 
zadanie II – gminy: Banie i Widuchowa; zadanie III – gminy: Chojna, Trzcińsko-Zdrój; 
zadanie IV – gminny: Cedynia, Moryń i Mieszkowice. Zamówienie w trybie przetargu 
nieograniczonego wykonuje firma SALDROG ze Stargardu Szczecińskiego.   
 
Radny Józef Medyński zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni na odc. Baniewice - 
Swobnica i dodał, Ŝe jego zdaniem naleŜałoby ściąć pobocze ze względu na wgłębienia, albo 
odcinkowo połoŜyć „dywanik”.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, jak informacja o koszcie zimowego utrzymania dróg 
powiatowych pozamiejskich ma się do porozumień, które zostały juŜ zawarte  i do tych, które 
są planowane do podpisania. Niektóre gminy, z którymi nie zostały podpisane porozumienia 
mają w swoich budŜetach zabezpieczone środki finansowe do udziału w przyszłych pracach 
remontowych, polegających na budowie chodników i naprawie stanu nawierzchni. Ponadto 
zapytał, jak będzie wyglądać sytuacja pod względem finansowym, czy wytrzyma to budŜet 
Wydziału Zarządzania Drogami, czy jednak będą musiały zostać ukrócone inwestycje. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk odpowiedziała,  
Ŝe trudno to stwierdzić, poniewaŜ w ramach RPO WZ będzie realizowana w tym roku 
budowa drogi Bartkowo-Gajki. Ponadto został złoŜony wniosek do INTERREGu IV A  
na przebudowę drogi na odc. Szczecin-Binowo. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w tym roku będzie wykonana przebudowa drogi  
na odc. Szczecin – Binowo. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk odpowiedziała,  
Ŝe wniosek został juŜ złoŜony, ale dopiero w czerwcu przejdzie pierwszą ocenę. Dodała, Ŝe 
nie jest moŜliwe, aby sama realizacja miała miejsce w tym roku. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie 
2009/2010 zapytał, czy Zarząd będzie pochylać nad tym, aby zwiększyć środki finansowe, 
czy prace drogowe będą jednak wykonywane w ramach przyznanego budŜetu na 2010 r. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe Zarząd Powiatu zaproponuje 
Radnym zmiany do budŜetu.  
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Radny Józef Medyński zapytał, czy wyjaśniła się sprawa z wykonawcą drogi ekspresowej 
S3, który naruszył stan nawierzchni na odc. Piaseczno-Tetyń. Ponadto zwrócił się z prośbą  
do Zastępcy Naczelnika o poinformowanie Jego osoby w momencie, kiedy będą znane 
jakiekolwiek informacje w przedmiotowej sprawie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk przyjęła  
do wiadomości. 
 
Radny Henryk Kaczmar wyraził swoje zadowolenie w związku z pracami 
odbywającymi się na drogach powiatowych w Gminie Moryń. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe Gmina Widuchowa będzie równieŜ 
zadowolona, kiedy zostanie wykonany etap drogi na Pąkowo, a w późniejszym czasie kolejne 
etapy do Grzybna. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy w dalszym ciągu sprawa dot. dodatkowych wydatków 
poniesionych przez gminy na bieŜące utrzymanie akcji zimowych w miastach jest 
analizowana.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ili ńczyk odpowiedziała 
twierdząco. 

 
Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk. 

 
 
Ad.5 Analiza i opiniowanie materiałów na XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2009 r.  
(druk nr 2/XL);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  

z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego  
na rok 2009” (druk nr 3/XL);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 
3. 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 4/XL);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 5/XL);  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody  

na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk 
nr 6/XL);  

 
Radny Józef Medyński zapytał, czy moŜe być inne przeznaczenie działki 75/8, dla której 
uzyskano decyzję o warunkach zabudowy polegającą na budowie obiektu handlowo-
usługowego z parkingiem. Ponadto zapytał, czy od drogi od ul. ŁuŜyckiej moŜe być 
zabudowa mieszkalno-usługowa. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odnosząc się do pierwszego pytania odpowiedziała 
przecząco. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie poinformowała, Ŝe ogólnie istnieje taka 
moŜliwość, poniewaŜ stanowi to nawiązanie do sąsiadujących działek mieszkalno-
usługowych. JednakŜe osoba zainteresowana musiałaby wystąpić o zmianę decyzji  
o warunkach zabudowy, poniewaŜ Powiat ma juŜ na te działki wystawione decyzję  
o  warunkach zabudowy i nie jest zainteresowany zmianą przeznaczenia.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 7/XL);  

 
Radny Henryk Kaczmar  zapytał, czy zgłaszali się jeszcze potencjalni inwestorzy. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe nie był po raz drugi ogłaszany 
konkurs. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy odbywa się to tylko w drodze konkursu,  
czy moŜe równieŜ w drodze negocjacji. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe konkurs w pewnym stopniu 
przybiera formę negocjacji, poniewaŜ ktoś przedstawiając ofertę ma na celu dostanie  
się do dalszej części, którą są właśnie negocjacje. Dodała, Ŝe konkurs polega na tym, Ŝe daje 
się ofertę i czeka się na zgłoszenie potencjonalnego inwestora. Generalnie z potencjalnym 
inwestorem prowadzi się później szczegółowe rozmowy, przy których są określane warunki.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy dotychczasowy kapitał zakładowy w wysokości 
250 000,00 zł był niewystarczający.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco i dodała, Ŝe głównie 
naleŜy zwiększyć wartość Spółki, po to aby Spółka miała swoją wartość na rynku.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  
na 2010 rok (druk nr 8/XL);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.6 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.15 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz                                            
 
 
 
 

                                                                Przewodniczący Komisji  
 

                                                                 Piotr Waydyk 


