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PROTOKÓŁ NR 8/11 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 24.08.2011 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1),  
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek i naczelnicy 
wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Rafał Mucha. Głównym punktem posiedzenia 
była analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, a także 
propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r.  
 
Porządek obrad 8 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony i stanowi  
zał. nr 2. 
 
Protokół z 7 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Komisji uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zgłoszenia kandydata  
na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego na okres 2011-2015 (druk nr 3/VII);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu rekomenduje Pana Jana 
Gładkowa na kandydata na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry  
i Przymorza Zachodniego na okres 2011-2015.   
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
Propozycja: Radny Jan Gładkow. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady 

Powiatu Gryfińskiego – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady  
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie (druk nr 4/VII);  

 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Komisja nie zajęła stanowiska do przedstawionego projektu uchwały (ze względu na brak 

kandydata). 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2011-2015 (druk nr 5/VII); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka omówiła Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2011-2015. Dodała, że statystyki 
nie odzwierciedlają skali przemocy, gdyż wiele z nich nie jest zgłaszanych i wykrywanych. 
Dyrektor powiedziała, że są wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej i zamieszczenie 
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osoby wymagającej opieki jest możliwe od zaraz. Jednak wymagane jest skierowanie przez 
Gminę, a większość samorządów gminnych nie posiada już środków na ten cel. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą 
Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie 
prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie  
przy ul. Niepodległości 16 (druk nr 6/VII);  

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tury styki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że zmiana zapisów w/w porozumienia związana jest z wnioskiem Gminy Gryfino 
w sprawie przekazania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na docieplenie 
oraz zmianę kolorystyki budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. W związku  
z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, 
zmianą zasad udzielania dotacji oraz niekompletnością złożonego w 2009 r. wniosku, dotacja 
nie została udzielona. Aby można było zrealizować porozumienie uzasadniona jest zmiana 
zapisów § 5 oraz uszczegółowienie § 6. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski poinformował, że Zarząd złoży autopoprawkę  
do § 6.1. aneksu i wpisana zostanie data wybudowania sali gimnastycznej na terenie 
nieruchomości należącej do Zespołu Szkół taka, jaka wynika z dokumentu Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Gminy Gryfino. Starosta omówił zasady finansowania dotacji 
celowej z przeznaczeniem na docieplenie gminnych obiektów oświatowych. Starosta dodał,  
że po konsultacji telefonicznej z Burmistrzem Gryfina, zostanie podana data wybudowania sali 
gimnastycznej do 2015 r. 
 

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

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Gryfino na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie” (druk nr 7/VII);  

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że w związku z zawartym Porozumieniem w sprawie przekazania Gminie Gryfino 
zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą 
w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, udziela się Gminie Gryfino pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w wysokości do 250 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania 
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, ul. Łużycka 22  
w Gryfinie”. 



 3 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna 
Krzemińska. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko–Zdrój w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/VII);  

 
Na posiedzenie przyszła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, o warunki zawarte w porozumieniu. Czy została tam zawarta 
informacja, że w razie wydzierżawienia przez Gminę tej nieruchomości na cele komercyjne 
zysk zostanie podzielony po 50% Gmina i Powiat Gryfiński? 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikiti ńska odpowiedziała, że warunki zawarte są w treści porozumienia. Powiat 
przekazuje nieruchomość Gminie w drodze darowizny, a Gmina przekazuje na remont dróg 
powiatowych dotację w wysokości 40 000,00 zł. Darowizna nieruchomości następuje w celu 
objęcia jej programem rewitalizacji starego miasta. Jeżeli Gmina przekaże nieruchomość  
na inny cel darowizna zostanie odebrana.  
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy jeżeli Gmina wydzierżawi w/w nieruchomość to czy 50% 
posiadanego zysku ma odprowadzać na rzecz Powiatu. 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Anna Nikiti ńska odpowiedziała, że nie ma takiego zapisu w porozumieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 - 2016 
(druk nr 9/VII);  

 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak-Saków. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że omawianie druku 9 ściśle wiąże się  
z drukiem 10. Do WPI zostały wprowadzone zadania, o które Powiat aplikuje do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka Madejak-
Saków powiedziała, że aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego związana jest  
z faktem zakończenia części zaplanowanych inwestycji oraz koniecznością wprowadzenia 
nowych, zgodnie z załącznikiem. WPI jest dokumentem, wymaganym przy aplikowaniu  
o środki zewnętrzne – wniosek o dofinansowanie w ramach III konkursu programu 
priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Naczelnik 
omówiła zadania pn. “Termomodernizacja budynków Powiatu Gryfińskiego”, które mogłyby 
zostać zrealizowane w ramach w/w programu. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że WPI nie jest już obligatoryjnym 
dokumentem, a wieloletnie inwestycje stały się elementem budżetu i załącznikiem  
pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że w WPI nie znalazł praktycznie punktu dotyczącego 
poprawienia usług medycznych Szpitala, zatem czy do roku 2016 r. nie ma zapisanych środków 
na ten cel? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie wszystko mieści się  
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, zapisana tam jest termomodernizacja budynku  
przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie (budynek byłego OIOMu), co niewątpliwie poprawi 
funkcjonowanie Szpitala, poprzez obniżenie kosztów bieżących (opłaty za ciepło). Inwestycja 
na ul. Armii Krajowej, nawet jak nie jest wpisana w WPI to właśnie ma służyć przede 
wszystkim poprawie jakości usług Szpitala, który będzie mógł się „rozgęścić”. Na dostosowanie 
do standaryzacji - dostęp do łóżek z trzech stron trzeba mieć dodatkowe powierzchnie. To są te 
dwa elementy robione dla poprawy sytuacji Szpitala. Poza tym ani Zarząd Powiatu ani Rada 
Powiatu, chociaż jest właścicielem nie będzie pełniła roli przypisanej Zarządowi Spółki i Radzie 
Nadzorczej. To Zarząd Spółki wyznacza kierunki, szuka akceptacji i szuka też środków 
finansowych. Zarząd Spółki jest od tego, żeby prowadzić Spółkę. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że za rok będzie ponownie spotkanie z Prezesem Spółki, który 
powie, że wynik jest dobry bo na zero albo na lekkim plusie, ale na wyposażenie i sprzęt nie 
było środków. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że obecnie Spółka otrzymała  
120 000,00 zł z budżetu powiatu na nowy sprzęt i naprawę istniejącego. A Spółka po to została 
powołana, aby działać. W każdej Spółce nikt nikogo nie wyręcza z planowania kierunków 
rozwoju i inwestycji.  
 
Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że w jego przekonaniu Zarząd Spółki nie 
może samodzielnie prowadzić polityki spółki, bez wizji organu założycielskiego, 
właścicielskiego. Jest Zarząd, Rada Nadzorcza, która de facto powoływana jest przez Zarząd. 
Zarząd, w uproszczeniu, powoływany jest przez Zarząd Powiatu, który musi mieć wizję tego,  
co chce robić, gdyż Zarząd Spółki musi realizować tę wizję, oczywiście odpowiada również  
za bieżące prowadzenie spraw Spółki. Odpowiada za to, aby przedstawiać propozycje 
rozwiązania, ale niewątpliwie nie działa poza Zarządem Powiatu. Przewodniczący Komisji 
obserwuje od dłuższego czasu takie uciekanie od pytań, po części, w jego przekonaniu, od takiej 
odpowiedzialności w zakresie dyskusji. Natomiast nie wierzy w to, że Zarząd Powiatu nie ma 
własnego pomysłu i nie można udawać, że Zarząd Spółki to jedyny organ, który będzie się 
rozliczać, bo to jest też taka próba ucieczki od rozmowy z Radnymi. Wtedy mówi się, że Zarząd 
Spółki odpowiada za Szpital, ale jednocześnie nie podlega on Radzie, więc Rada tutaj 
niekoniecznie ma się jak troszczyć o losy Szpitala. Jeżeli Zarząd Powiatu przejmuje tą 
odpowiedzialność i od niej nie ucieka, to nie ucieknie od Rady Powiatu i dyskusji na temat 
Szpitala.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wizja Szpitala jest dosyć jasno 
określona w wielu dokumentach. Radni różnych kadencji mieli możliwość się z nią 
zapoznawania, bo przecież nawet jak tworzono Spółkę to Prezes przedstawiał Radnym dwa 
kierunki rozwoju, nie mówiąc już o wcześniejszych dokumentach, które były opłacane przez 
Radę, jak Strategia Programu Restrukturyzacyjnego. Patrząc na to, co zostało zrobione  
to Powiat może też wszystko robić sam, tylko, że to wszystko też trzeba robić w uzgodnieniu  
z głównym płatnikiem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia. Zatem można nawet sprawdzić 
ilokrotnie Prezes razem ze Starostą bywał w NFZ, co z tego udało się osiągnąć to m.in. wejście 
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ze specjalistyką do Chojny (to jest jeden kierunek działania). Drugi kierunek działania z różnych 
powodów to jest właśnie inwestycja na Armii Krajowej, o której jest mowa, od kiedy Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna została przeprowadzona do wyremontowanego budynku  
na ul. Łużyckiej. Ten budynek po PPP od razu został przekazany Spółce, lecz okazało się,  
że Spółka pomimo, że w pierwszym roku osiągnęła zysk nie była na tyle wydolnym podmiotem, 
aby faktycznie generować w kolejnych latach nadwyżki, które mogłaby inwestować 
samodzielnie w budowę bądź zaciągnąć kredyt na ten cel. Pierwsza wersja dokumentacji,  
za którą Powiat zapłacił zakładała, że będzie tam specjalistyka i administracja, została dokonana 
zmiana tegoż przeznaczenia też na wniosek Spółki. Chyba należy się zgodzić, że rozwój  
i kierunek, w jakim powinien iść Szpital powinny pochodzić od tych, którzy bezpośrednio 
zajmują się daną działalnością, ponieważ oni mają zdiagnozowane, co potrzeba pacjentom  
na terenie Powiatu. A właściciel mówi oczywiście tak, to jest dobre i w tym kierunku po prostu 
idzie. W związku z tym nastąpiła zmiana, Rada przyjęła wniosek Zarządu i w tym roku 
uchwaliła, że będzie to zadanie tutaj robić. Nastąpiły pewne perturbacje z Gminą. Mimo,  
że wcześniej wydane zostało pozwolenie na budowę to jednak Gmina chciała ten teren inaczej 
zagospodarować. Nie udało się osiągnąć porozumienia w związku z tym Zarząd robi to,  
co było wcześniej już założone. Zarząd widzi w tym szansę zarówno osiągnięcia standaryzacji 
jak i zwiększenia kontraktu. Natomiast jest oczywiście jeszcze kolejny element, który niestety 
ze względów finansowych, Zarząd widzi możliwość realizacji właśnie w sprawie dopuszczenia 
współudziałowca branżowego, który również prowadzi działalność taką, jak Spółka powiatowa. 
A kolejny krok jest bardzo prosty, skoro poważnie myśli się o chirurgii i spełnieniu standardów 
do 2016 roku, to chcąc nie chcąc musi powstać nowy obiekt. Zrobienie takowej chirurgii 
spowoduje, że w tym obiekcie, który już istnieje jeszcze łatwiej będzie można doprowadzić  
do uzyskania standardów. Z tym się można zgadzać bądź nie, ale to jest jasna wizja do czego się 
dąży.  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ramach III konkursu programu priorytetowego „Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej” (druk nr 10/VII);  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak-Saków. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu  
do 5 000 000,00 zł na inwestycje drogowe współfinansowane środkami 
zewnętrznymi (druk nr 11/VII);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ten projekt uchwały związany jest  
z tym, że w okresie wakacyjnym Powiat otrzymał od Wojewody informację, że w związku  
z tym, że droga Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-granice powiatu jest na liście rezerwowej, zaistniała 
możliwość uzyskania dofinansowania tejże drogi ze „Schetynówek”, nie w pełnej wysokości  
3 milionów tylko 2 650 000,00 zł. Warunki „Schetynówek” są już coraz niższe, Zarząd 
stwierdził, iż mimo, że nie jest to pełne dofinansowanie i pomimo istnienia pewnych zagrożeń  
w budżecie po stronie dochodowej związane z koniunkturą ze sprzedażami, warto zrealizować 
tak dużą inwestycję, lecz trzeba będzie posiłkować się kredytem, tym bardziej, że porozumienie 
zawarte z Gminą Trzcińsko-Zdrój mówi o partycypowaniu przez Gminę w części kosztów,  
w wysokości 410 000,00 zł w dwóch ratach. W związku z tym po przygotowaniu zadania,  
nie mogąc rozłożyć płatności na lata, Zarząd nie chcąc rezygnować z zadania, wystąpił do Rady 
z takim projektem uchwały. Kwota kredytu wynika z tego, że Zarząd chce również składać 



 6 

wnioski na kolejne lata, a 30 września upływa termin składania wniosków do kolejnych 
„Schetynówek”. W tym roku Zarząd chce złożyć wnioski o dwie inwestycje ul. Żółkiewskiego 
w Chojnie i ul. Dworcowa w Mieszkowicach, co jest zresztą przygotowane i w kolejnym roku, 
jeżeli będzie taka konieczność, Zarząd chce się wspomóc kredytem. Po przetargu okazało się,  
że niestety wykonawcy dali ceny w okolicach kosztorysu inwestorskiego ok. 6 900 000,00 zł  
i stąd druga wersja projektu uchwały z przesunięciem kwot. Kredyt postawiony zostanie  
do dyspozycji Powiatu w transzach: rok 2011 – do kwoty 4 000 000,00 zł, a rok 2012 do kwoty 
1 000 000,00 zł. To jest bardzo duża inwestycja drogowa na 13,5 km. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2011 rok (druk nr 12/VII);  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła szczegółowo drugą wersję projektu uchwały, 
zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 
Ad. Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r. 
 
Propozycje inwestycji do ujęcia w budżecie powiatu na 2012 r. złożone przez Radnego 
Jerzego Zgodę (złożone pisemnie): 
„Proszę o ujęcie w budżecie powiatu gryfińskiego na 2012 rok poniżej wymienionych zadań: 
1. Remont wraz z nową nakładka asfaltową drogi powiatowej nr 1379Z Banie – Dłużyna, 
2. Remont wraz z nową nakładka asfaltową drogi powiatowej nr 1371 Z Banie, ul. Sosnowa, 
3. Remont wraz z nową nakładka asfaltową drogi powiatowej nr 1404 Z Trzcińsko-Zdrój – 
Gogolice.” 
 
Radny Jerzy Zgoda wspomniał także o naprawie ulic Żółkiewskiego, Słowiańskiej, 
Jagiellońskiej w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że drogi wpisane są do Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego i wykonanie rozbite jest na etapy. 
 
Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Radny Jerzy Zgoda poprosił Zarząd Powiatu w Gryfinie o zwrócenie się  
do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, o podjęcie 
niezwłocznych działań w celu udrożnienia rurociągu melioracyjnego odprowadzającego wody 
gruntowe z pól w miejscowościach Rosnowo i Rosnówek. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powinny być utworzone spółki 
wodne, gdzie właściciele powinni wpłacać środki, mając wówczas możliwość starania się  
o pieniądze od wojewody na utrzymywanie urządzeń wodnych. Naczelnik Zarządzania Drogami 
prowadzi rozpoznania w dwóch miejscowościach, co do odwodnienia już pod kątem zimy, żeby 
nie było rozlewisk (dot. Trzcińska-Zdrój i Gryfina). Natomiast, co do spraw melioracyjnych  
i nakładania obowiązków to są jak gdyby dwie różne rzeczy, ochrona dróg powiatowych  
a sprawy melioracyjne, które prowadzi inny Wydział. Należy przymusić tych, którzy powinni 
utrzymywać we właściwym stanie urządzenia wodne. To jest ich obowiązek.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że wszystko się zgadza, sam pod tym względem jest bardzo 
rygorystyczny i każdy właściciel musi o to zadbać. Chodzi o poparcia Starostwa do tego tematu, 
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gdyż to nie jest nawet utrzymanie bieżące instalacji melioracyjnej. Rura jeszcze poniemiecka 
odwadniająca na głębokości 7 metrów o długości 500 metrów. To jest inwestycja i to nie jest 
bieżące utrzymanie. Jeżeli nie ma tam żadnej studni. Ludzie są zbulwersowani i zostawieni sami 
sobie z tym problemem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że wzorem Urzędu Wojewódzkiego, przy 
projektowaniu budżetu na następny rok wydzielona zostanie kwota, może to będzie 100 000 zł 
na pomoc spółkom wodnym na odtwarzanie. Głównym problemem jest to, że ludzie nie chcą 
działać w tych spółkach i nie chcą płacić. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że na dzień dzisiejszy problem podstawowy jest taki, jeżeli 
główne odbiorniki typu rzeka nie zostaną udrożnione w taki sposób, jak były pierwotnie to 
reszta nic nie da. Następnie Radny zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu w Gryfinie  
o wystąpienie do Polskich Kolei Państwowych odnośnie planu i terminu naprawy przejazdu 
kolejowego przy ul. Słowiańskiej w Chojnie. 
 
Członkowie Komisji ustalili termin spotkań na poniedziałki na godz. 12.00 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 

Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 


