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PROTOKÓŁ nr 16/08 
POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 23.04.2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz. 14.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1), a także: Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – 
Bień oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Sylwia Łogin. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i prowadzenie obrad rozpoczął Radny 
Adam Nycz. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 15/08 został 
przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych 
w sprawie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XVIII); 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy zapis mówiący o tym, że Zarząd Powiatu 
pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
wyrażając zgodę na zwiększenie planu wydatków na rok 2008 dla ZSP w Mieszkowicach  
o kwotę 10.000,00 zł dot. przekazania środków na działania promocyjne dla powyższej 
placówki. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco. 
 
Radny Czesław Krzemiński odnosząc się do zapisu dot. rezygnacji Zarządu ze złożenia 
pisemnej deklaracji uczestnictwa Powiatu Gryfińskiego w organizowanych przez Samorząd 
Województwa Dniach Województwa Zachodniopomorskiego z uwagi na przyjęte inne 
priorytety i formy promocji powiatu, zapytał o te formy promocji. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Zarząd podjął decyzję o rezygnacji 
uczestnictwa Powiatu Gryfińskiego w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego  
ze względu na zbyt wysokie koszta w wysokości 15.000,00-20.000,00 zł. Środki  
te postanowiono przeznaczyć na promocję powiatu polegającą np. na dofinansowaniu imprez 
odbywających się na terenie województwa zachodniopomorskiego, bądź Powiatu 
Gryfińskiego, na wydawaniu materiałów promocyjnych łącznie z wydawnictwem albumów 
ukazujących różnego rodzaju zabytki architektoniczne, przyrodnicze. 
 
Na posiedzenie przybył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bogusław Kozioł, który 

od tej chwili prowadził posiedzenie. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. (druk nr 2/XVIII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. (druk 
nr 3/XVIII); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że powyższy projekt uchwały przedkładany był już radnym  
na poprzednich komisjach, jednak z uwagi na występujące w załączniku błędy pisarskie  
i merytoryczne został zdjęty z porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Radny Czesław Krzemiński odnosząc się do informacji z zakresu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych realizowanych w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2007, 
stanowiącej zał. nr 3 do niniejszego protokołu, zapytał dlaczego w wykazanej tabeli nr 12 pn. 
dofinansowanie likwidacji barier technicznych w roku 2007 w Powiecie Gryfińskim zostało 
wykazanych zero środków stanowiących dofinansowanie, a także zero osób, które  
je uzyskały. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka odpowiedział, że w sprawozdaniu przedłożonym przez Urząd Marszałkowski 
występują dwa poważne błędy w wynikach powiatu. Jednym z błędów są dane ujęte właśnie 
we wskazanej powyżej tabeli. Drugi błąd dotyczy Warsztatów Terapii Zajęciowej, w którym 
zostało wykazane, że wszystkie środki pochodzą z PFRON, co jest nieprawdą, ponieważ jest 
5% udziału Powiatu Gryfińskiego oraz udziału gmin. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał o zapis w wykazanej tabeli nr 10 pn. dofinansowanie 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki w powiatach w roku 2007 dot. liczby zorganizowanych 
imprez w Powiecie Gryfińskim, która przedstawia brak danych, natomiast liczby 
uczestniczących w nich osób – 800. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka odpowiedziała, że w załączniku do powyższego projektu uchwały również zostały 
zawarte dane z tego zakresu, z czego kwota dofinansowania wynosi 41.197,00 zł. Dodała,  
że wypisani zostali wszyscy organizatorzy, 12 umów, jakie zostały zawarte i 802 
uczestników.  
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego  

lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt 
dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych (druk nr 4/XVIII); 

 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że Radny Jan Gładkow złożył propozycję  
na Komisji Budżetowej przedstawiając własną dot. określania zasad częściowego  
lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka  
w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – 
Nowicka powiedziała, że propozycja Radnego jest zasadna i na pewno sprawiedliwa. Dodała,  
że obecnie czekają na opinię radcy prawnego. 
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Wniosek Członka Komisji Spraw Społecznych Adama Nycza Nr BRZ.0053-11/2008  
z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
 
Prośba o niezajmowanie stanowiska przez komisję nad projektem uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców  
lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych                        
i w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych do czasu podjęcia decyzji  
przez Zarząd Powiatu. 

Komisja przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. 
 

Komisja nie zajęła stanowiska nad  przedstawionym projektem uchwały. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy koszty utrzymania budynku filii Domu Dziecka  
w Chwarstnicy wraz z kosztem utrzymania wychowanków będą wykazane na koniec 2008 
roku osobno czy wspólnie z kosztem Domu Dziecka w Chojnie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że koszty utrzymania filii Domu Dziecka w Chojnie są wykazane  
w budżecie Domu Dziecka w Chojnie. 
 
Radny Czesław Krzemiński zapytał, czy istnieje możliwość porównania kosztów 
utrzymania tych dwóch placówek. 
  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że możliwe jest dokonanie takiego rozeznania polegającego  
na przedstawieniu osobno kosztów Domu Dziecka w Chojnie i filii Domu Dziecka 
w Chwarstnicy.  
 
Radny Czesław Krzemiński zwrócił się z prośbą o przygotowanie takiego rozeznania  
na koniec 2008 r. 
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” (druk nr 5/XVIII); 

 
Na posiedzenie przybył Radny Jan Podleśny. 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powiat 
przyjmuje corocznie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zlecenie realizacji zadań publicznych może 
przybrać formę powierzania wykonywania zadań, wspierania zadań wraz z ich dotowaniem. 
Cele w/w programu w liczbie 11 zostały zawarte w jego 2 rozdziale i stanowią głównie 
realizację zadań z przyjętymi kierunkami działań wskazanymi w Wieloletnim Programie 
Współpracy. Dodała, że formy współpracy zostały ujęte w rozdziale 3. W powyższym 
programie zostało przyjętych 20 priorytetów w realizacji zadań publicznych, które wynikają  
z zadań realizowanych przez Powiat.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/79/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy 
Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego” (druk nr 6/XVIII); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Spotu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
powiedziała, że zmiany w powyższym projekcie uchwały polegają na dodaniu w rozdziale  
4 § 4 ust. 2 punkt 8 dot. Pełnomocnika ds. kobiet, dyskryminacji i organizacji pozarządowych 
oraz w rodziale 9 § 9 ust. 1 wyrażenie „Wydział Organizacji i Informacji” zastępuje  
się zwrotem „Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki”. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy w 2008 r. dużo zostało zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, czy jest tendencja wzrostowa. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Spotu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
odpowiedziała, że jest duże zainteresowanie i występuje tendencja wzrostowa. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Dziennego Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie (druk nr 9/XVIII); 

 
Posiedzenie opuścił Radny Marek Hipsz wraz z Radnym Czesławem Krzemińskim. 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że powyższy projekt uchwały stanowi kontynuację wcześniej podjętej uchwały  
w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji w/w placówki. Dodała, że wpłynęła pozytywna 
opinia z Kuratorium Oświaty w Szczecinie i możliwe jest podjęcie uchwały w powyższym 
zakresie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących 

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych  
w Mieszkowicach (druk nr 10/XVIII); 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Marek Hipsz wraz z Radnym Czesławem Krzemińskim. 

 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, czy wpłynęła pozytywna opinia z Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w dalszym ciągu trwają oczekiwania na powyższą opinię. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w przypadku nieotrzymania 
pozytywnej opinii z Kuratorium Oświaty w Szczecinie powyższy projekt uchwały zostanie 
zdjęty z porządku obrad. W przypadku jej uzyskania zostanie ona przedłożona radnym. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł wskazując na akapit drugi uzasadnienia do powyższego 
projektu uchwały mówiący o tym, że po spełnieniu wszystkich wymogów formalno- 
prawnych kontynuacja nauki w zawodach nierolniczych może odbywać się na bazie 
lokalowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach powiedział, że według niego 
zapis „może odbywać się” powinien być zastąpiony na „ będzie odbywać się”. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że jest to niemożliwe, ponieważ może 
okazać się taka sytuacja, że większość uczniów o kierunku nierolniczym wyrazi chęć 
kontynuowania nauki w ZSP w Chojnie. Dodała, że są to założenia hipotetyczne, nauka może 
odbywać się w ZSP w Mieszkowicach, ale wcale nie musi. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że jest to dla niego niezrozumiałe, ponieważ 
po XVI sesji Rady Powiatu odbywały się spotkania u Starosty Gryfińskiego i przez cały czas 
mówiono, że młodzieży umożliwi się kontynuację w ZSP w Mieszkowicach. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że zakłada się taką możliwość i dlatego 
zostało zastosowane słowo „może”. 
 
Wniosek Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Nr BRZ.0053-12/2008 z dnia  
23 kwietnia 2008 r. 
 
Prośba o zmianę zapisu w akapicie drugim uzasadnienia do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjlanych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach na zapis mówiący  
o zapewnieniu młodzieży obecnie uczącej się w ZSP w Mieszkowicach kontynuowanie 
nauki i ukończenie szkoły na bazie lokalowej ZSP w Mieszkowicach. 
 

Komisja nie przyjęła  większością głosów powyższego wniosku. 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach (druk  
nr 11/XVIII); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że powyższy projekt uchwały jest kontynuacją uchwały podjętej na lutowym 
posiedzeniu sesji dot. wyrażenia woli na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach i jego 
podjęcie jest niezbędne w dalszych rozmowach z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł odnosząc się do uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych 
w Mieszkowicach, ul. Techników 1 do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w drodze porozumienia powiedział, że od razu należało podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia 
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zgody, ponieważ w rzeczywistości zostały „stracone” dwa miesiące, a na początku maja 
miało zostać przygotowane i podpisane porozumienie. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że nie ma to znaczenia, ponieważ inne samorządy ostatecznie podejmują 
uchwały w takim zakresie, jak i podpisują porozumienia w okolicach czerwca, lipca a nawet 
później. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że analizując prace Zarządu Powiatu w tym 
okresie nie ma żadnych wzmianek w sprawozdaniu o jakichkolwiek rozmowach  
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że prowadzone są rozmowy telefoniczne. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał, na jakim etapie jest porozumienie. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że porozumienie nie może być podpisane, dopóki nie zostanie wyrażona 
zgodna na przekazanie Ministrowi placówki w drodze porozumienia. Dodała,  
że porozumienia są standardowe, Ministerstwo narzuca jakby pewne ramy i standardowo 
zawiera, co tam w nich jest. Ponadto dodała, że to Ministerstwo przygotowuje treść 
porozumienia. Trwają prace dot. wydzielenia działek terenu ZSP w Mieszkowicach. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że w ostatnim czasie był w Urzędzie 
Miejskim w Mieszkowicach i był zszokowany takim podziałem, a zarazem stanem, w jakim 
szkoła ma zostać przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto zapytał,  
czy dalej w tym kierunku prowadzone są plany wydzielenia działek.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że działki zostaną wydzielone w taki 
sposób, aby mogły służyć szkole. Dodała, że plan wydzielenia działek przygotowywany  
jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł zapytał o termin, w którym będzie gotowe porozumienie, 
w przypadku podjęcia powyższego projektu uchwały na jutrzejszym posiedzeniu sesji. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że planowanym terminem jest lipiec. 
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł dodał, że porozumienie miało być gotowe w maju. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Ministerstwo stawia pewne warunki 
oraz samo ustala terminy do podpisania porozumienia. Powiat jest stroną, która jednocześnie 
oddaje i zabiega o to, aby przyjąć ten budynek szkolny. Zapewne obie strony uczynią 
wszystko w podpisaniu porozumienia w odpowiednim terminie, samo przekazanie szkoły 
odbędzie się z dniem 1 stycznia 2009 r. Ponadto dodała, że plan wydzielenia działek,  
z którym zapoznawał się Radny był planem pierwotnym, z którym nie zgadza się Starosta  
i na który będą nanoszone zmiany. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej  

w Gryfinie kategorii drogi powiatowej (druk nr 12/XVIII); 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji 

Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 – 31.12.2006 r. 
oraz „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 8/XVIII); 

 
Radny Adam Nycz zwracając uwagę na przyjęcie dwóch w/w dokumentów w drodze jednej 
uchwały powiedział, że należałoby się zastanowić, czy w przyszłości również zastosować 
takie rozwiązanie. Ponadto zapytał, o to czy raport należy podejmować uchwałą, czy przyjąć 
tylko do wiadomości. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin odpowiedziała, że przepisy  mówią o przedłożeniu w/w raportu Radzie Powiatu. 
 
Radny Adam Nycz zwrócił się o wyjaśnienie zapisu dot. tego, że gminy są zobowiązane  
do stopniowego zastępowania tradycyjnej energii elektrycznej i cieplnej energią wytwarzaną  
z odnawialnych źródeł (str. 63 zadania koordynowane, „Raport z realizacji Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska”). 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin odpowiedziała, że gminy decydują o tym gdzie w planach zagospodarowania 
przestrzennego znajdują się takie miejsca. Wydział jedynie przez decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach opiniuje takie wnioski. 

 
Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa Sylwia Łogin. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2008 – 2013 
(druk nr 7/XVIII); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że część zadań została przeniesiona  
z poprzedniej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, które nie zostały zrealizowane 
i te które pojawiły się w między czasie. WPI kilkakrotnie przedstawiony był na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki, która również wprowadzała swoje uwagi. Dodała, że powyższy plan 
odzwierciedla inwestycje, które możliwe są do zrealizowania, szczególnie jeżeli chodzi  
o drogi powiatowe, ponieważ do WPI zostały wpisane te inwestycje, dla których jest 
przygotowana dokumentacja techniczna bądź istnieje możliwość uzyskania jej w najbliższym 
czasie.  
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Przewodniczący Bogusław Kozioł zwrócił uwagę na kserokopię pisma Wydziału 
Zarządzania Drogami skierowanego do Ministerstwa Infrastruktury, stanowiącego materiał 
poglądowy do powyższego druku. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że ostatnio Starosta Gryfiński 
uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury, na którym starał się o przyznanie 
dofinansowania w 2008 r. z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę ulicy Mieszka I  
w Gryfinie oraz na przebudowę ulic: Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach wraz  
z budową kanalizacji deszczowej. Dodała, że ze wstępnych rozmów wynika,  
że w/w inwestycje mogą zostać pomyślnie rozpatrzone. 
 

Posiedzenie opuścił Radny Czesław Krzemiński. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.5 Podsumowanie XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Powiecie 

Gryfińskim.  
 
Przewodniczący Bogusław Kozioł powiedział, że nie posiada szczegółowych danych  
na temat wysokości środków zebranych w poszczególnych sztabach na terenie powiatu. 
Dodał, że w tym roku zajmował się organizowaniem XV Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Mieszkowicach, a pieniądze zbierane były na pomoc dzieciom  
ze schorzeniami laryngologicznymi. Ogólnie orkiestra w całej Polsce zebrała ponad 
30.000.000,00 zł, z czego około 100.000,00 zł zostało zebrane na terenie Powiatu 
Gryfińskiego, w samej Gminie Gryfino około 30.000,00 zł, natomiast w Gminie Mieszkowice 
9.100,00 zł. Dodał, że cel jest słuszny, ponieważ z zebranych środków w ubiegłych latach 
zakupiono dla około 20 szkół podstawowych sprzęt, do pierwszej pomocy społecznej  
na łączną kwotę w wysokości 5.000,00 zł przypadającą na szkołę.  
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
brak 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
 
  
 Przewodniczący Komisji  
 
 Bogusław Kozioł 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
 
  


