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PROTOKÓŁ NR 35/13 
POSIEDZENIA KOMISJI BUD ŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 26.08.2013 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.25 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności  
- zał. nr 1), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, 
skarbnik powiatu Izabela Świderek i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził przewodniczący komisji Rafał Mucha. Głównym tematem posiedzenia 
była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 35 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 33/13 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty 
jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.).  
 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXVI);  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, kiedy zostaną zakończone prace nad wymianą pieca 
grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że umowa z wykonawcą została 
podpisana, a pace na pewno zostaną zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, na jakim etapie są prace związane  
z remontem budynku szkoły w Nowym Czarnowie. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  odpowiedział, że prace są na etapie wyburzania.  
Z postępu prac widać, że najprawdopodobniej pierwszy semestr szkolny będzie 
kontynuowany na ulicy Łużyckiej w Gryfinie, a przeprowadzka zostanie przeprowadzona  
na spokojnie w okresie ferii zimowych. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że pani dyrektor złożyła wniosek, żeby 
przeprowadzkę dokonać w okresie ferii, gdyż będzie korzystniejsze dla uczniów i nie będzie 
kolidowało z zajęciami.  
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, czy prace będą rozszerzone o drugą część 
budynku, gdzie znajdowały się mieszkania. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler  odpowiedział, że zakres prace już został rozszerzony  
o część mieszkalną, a także z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu wokół budynku. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie (druk nr 2/XXVI); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że na wniosek dyrektora szkoły  
i po uzyskaniu aprobaty Społecznej Rady Zatrudnienia, Zarząd przedstawia propozycję 
utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie. Będzie to 
jeszcze jeden kierunek kształcenia dla tych osób, które skończyły już gimnazjum. Szkoła 
obejmuje kształcenie ogólne umożliwiające nabywanie nowych umiejętności, które pomogą 
tej młodzieży w samodzielnym wykonywaniu codziennych czynności w gospodarstwie 
domowym i opieki nad starszymi osobami.    
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Na posiedzenie przyszła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

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

na przekazanie na rzecz Gminy Moryń w drodze darowizny nieruchomości 
drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXVI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

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

na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny nieruchomości 
drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXVI);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

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

na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej 
nieruchomości (druk nr 5/XXVI);   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

 
Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013 r. (druk nr 8/XXVI);  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że w związku z informacją od Zarządu PFRON, że w bieżącym roku 
nie będzie kolejnej, zapowiadanej wcześniej transzy środków, przyznanych algorytmem 
powiatowi w 2013 roku, zachodzi konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków 
między zadaniami. Po analizie proponuje się przesunąć na dofinansowanie w celu 
zabezpieczenia najważniejszego zadania jakim jest dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom 
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niepełnosprawnym, gdyż tu są największe potrzeby. Dokonanie zmian pozwoli  
na zachowanie ciągłości dofinansowań do końca września 2013 roku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
Arkadiusz Durma. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad 
korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków (druk  
nr 6/XXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że zgodnie  
z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określanie przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka 
samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania, jak również stawek opłat za korzystanie z tych przystanków, następuje  
w drodze uchwały, podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 
W załączniku nr 1 zostały określone przystanki komunikacyjne stanowiące własność Powiatu 
Gryfińskiego, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy 
osób w publicznym transporcie zbiorowym. W załączniku nr 2 zostały określone warunki  
i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników 
wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast w załączniku 
nr 3 określone stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów            
i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym  
oraz zasady wnoszenia opłat.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, kto pobiera opłaty od przewoźników. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że środki  
z tytułu opłat stanowią dochód budżetu powiatu, z przeznaczeniem na utrzymanie 
przystanków. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, o kwotę jaką będą stanowiły pobrane opłaty. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że nie była 
jeszcze przeprowadzana symulacja kosztów, jednakże w skali roku nie będzie to zbyt duża 
kwota, ponieważ jednorazowa opłat od jednego zatrzymania się na przystanku 
komunikacyjnym stanowi 0,05 zł. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, z czego wynika kwota 0,05 zł. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że jest  
to maksymalna stawka określona przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. 
Warunki i zasady naliczania stawek zatwierdzone były podczas spotkania z przewoźnikami  
z terenu powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
  

8.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania ulicą Pomorską 
w Gryfinie (druk nr 7/XXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  
z planowanym wspólnym remontem nawierzchni ulicy Pomorskiej w Gryfinie strony 
uzgodniły, że inwestorem wiodącym będzie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad. Zgodnie z obowiązującym prawem inwestycja może być realizowana przez 
innego zarządcę, po uprzednim powierzeniu zadania przez ustawowego zarządcę drogi.  
Do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, na jaki czas powierza się zadania 
zarządzania ulicą. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że co do zasady Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad nie realizuje zadań na nieswoich drogach. Stan faktyczny jest 
taki, że ulica Pomorska spełnia funkcję drogi krajowej. W wyniku wielu spotkań i rozmów, 
Zarządowi Powiatu udało się przekonać do tego, żeby potraktować drogę powiatową jako 
krajową. Prawnicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po uzyskaniu zgody  
i dofinansowania remontu tej drogi z ministerstwa, zaproponowali przede wszystkim na czas 
remontu, ale i dłużej na okres do 3 lat, powierzyć zadania zarządzania. W przygotowywanym 
porozumieniu prawnie jest możliwość przekazania tylko niektórych zadań typu remont drogi. 
Natomiast pozostałe zadania typu utrzymanie zimowe, sprzątanie nadal będą należały  
do powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenia opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2013 rok (druk nr 9/XXVI);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek omówiła projekt uchwały dokonujący zwiększenia  
i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków budżetu, a także zmiany w planie 
przychodów i rozchodów. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu  
do projektu a także zobrazowane załącznikami do uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
10. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za pierwsze 

półrocze 2013 r. (druk nr 10/XXVI);  
 

Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.  
 

11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXVI);  
 

Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, odnośnie współpracy Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie” spółki z o.o. z „Domem Lekarskim” S.A., o informacje dotyczące planu 
inwestycyjnego wraz z korespondencją w tym zakresie, a także o kwestię udziałów. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd doszedł do wniosku,  
że miesiąc kwiecień jest dobrym okresem, żeby rozpocząć rozliczanie umowy sprzedaży 
udziałów i związane z nią wszelkie inne zobowiązania. Drugiej stronie „Domowi 
Lekarskiemu” również na tym zależało, gdyż chciałby mieć jasne stanowisko ze strony 
Zarządu, że okres inwestycyjny uznany jest za rozliczony. Zarząd dokonał analizy umowy 
starając się ją rygorystycznie i ściśle zinterpretować, wystosowując odpowiedź dla „Domu 
Lekarskiego”. Co do zasady to widać, że „Dom Lekarski” wypełnia umowę inwestycyjną 
natomiast powstały rozbieżności co do terminu wypełnienia umowy, który chciałby bardziej 
elastycznie przyjąć ten termin. Pakiet inwestycyjny co do kwoty nie będzie ściśle 
rygorystycznie żądany w zakresie rzeczowym przez Zarząd, ponieważ potrzeby szpitala 
definiowane są przez lekarzy i pracujący tam personel. Na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi  
o okres do 2013 r. co do kwoty pakiet inwestycyjny został zrealizowany w 100%. Problem 
polega na tym, że umowa była podzielona w datach do końca roku. Zarząd sformułował 
swoje stanowisko, ponieważ umowa zakładała że wszystkie sprawy sporne będą wyjaśniane 
w drodze dialogu. Wyjaśnienia wymaga czy termin powinien być potraktowany elastycznie 
np. sprzedaż udziałów nastąpiła w kwietniu, okres inwestycyjny de facto był od kwietnia  
do końca roku. Termin jest o tyle ważny, że w umowie zapisana została możliwość naliczania 
kar procentowo od niewypełnienia zapisów umowy. Teoretycznie Zarząd mógłby stanąć  
na stanowisku, że od pewnych kwot powinno się „Domowi Lekarskiemu” naliczyć karę 
uznając, że w rozliczeniu rocznym nie wykonano zakładanego planu. I taki jest dylemat czy 
obciążać karą wspólnika spółki czy jednak przyjąć ich argumenty, że w tym czasie istniały 
inne potrzeby. Inną sprawą jest nabycie udziałów czyli zapłata za inwestycję na ulicy Armii 
Krajowej w wysokości 552 000,00 zł, gdzie „Dom Lekarski” chciałby, aby było to traktowane 
jako część całego pakietu inwestycyjnego. Natomiast Zarząd uważa, że był to dodatkowy 
element umowy inwestycyjnej. „Dom Lekarski” w stosownym czasie wystąpił z pismem 
sygnalizując swoje problemy z pozyskaniem kapitału z rynku. „Dom Lekarski” złożył 
zobowiązanie, że wpłaci tę kwotę do końca roku, co jest zapisane w budżecie powiatu  
i dodatkowo postuluje, żeby te środki zostały w spółce na rozwój. Wszystkie aspekty zostały 
opisane w piśmie kierowanym do „Domu Lekarskiego” S.A. Ostatnio Zarząd zaproponował 
rozwiązanie kwestii naliczania odsetek jako zwiększenie udziałów powiatu w spółce szpitala. 
Kolejna kwestia do uregulowania, jednak nie będąca już wprost zobowiązaniem 
inwestycyjnym „Domu Lekarskiego” natomiast stanowiąca zobowiązanie spółki to wysokość 
czynszu dzierżawnego, z którym nie radzi sobie spółka. Cały czas pomimo dobrych wyników 
spółka wymaga dużych nakładów w okresie rozwojowym. Również te czynsze, które spółka 
zalega powiatowi stanowią zobowiązanie spółki natomiast powiat nie może działać przeciwko 
własnej spółce, bo z powodu zaległości zawita do powiatu komornik. Zatem rozwiązaniem 
takiej sytuacji może być zamienienie kwoty zaległości na zwiększone udziały powiatu  
w spółce, lecz oczywiście pilnując by „Dom Lekarski” pozostał większościowym 
udziałowcem. Czynsz mógłby być ustalany elastycznie w ciągu roku na kwotę, która nie 
schodziłaby poniżej pewnego pułapu. Czynsz byłby o tyle zmniejszany o ile spółka 
wykazałaby, że został zakupiony lub wyremontowany sprzęt czy przeprowadzony remont  
na substancji powiatu. Natomiast kwota, która w ciągu roku nie podlegałaby żadnym 
zmianom to byłby czynsz na tym poziomie, na jakim spółka płaciła przed wejściem „Domu 
Lekarskiego”. Jest to trochę inny sposób pomocy spółce w pokonywaniu bieżących 
remontów. Zarząd ma różne pomysły na rozwiązanie problemów i myśli o tym. Powiat będzie 
chciał w pewnej części zmienić umowę sprzedaży udziałów, ponieważ istnieje potrzeba 
dostosowania się, czego nikt wcześniej nie przewidział, implikacji jakie wynikają z tego,  
że sprzęt de facto stanie się własnością spółki za dwa czy trzy lata. Dzisiaj „Dom Lekarski” 
też poszukuje takich rozwiązań, które zapisane są w rezultacie w umowie o współdziałaniu 
medycznym, ponieważ cały czas musi z kolei okazywać do instytucji, która dofinansowywała 
zakup urządzeń, że jest właścicielem zakupionych urządzeń. Są to sprawy wynikające  
z zawartych umów. Trudności są do pokonania, bo sama współpraca i osiągane wyniki przez 
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szpital należy ocenić pozytywnie. W przyszłym roku kontrakt z NFZ będzie wyższy, szpital 
na cztery miesiące wygrał konkurs na zapewnienie opieki nocnej i świątecznej na terenie 
Gryfina i w przyszłości również będzie starał się na terenie Chojny. Dużo dobrego wróży  
też podejście Ministerstwa Zdrowia, które opracowuje preferencyjne traktowanie specjalistyki 
znajdującej się przy szpitalach, a także opieka paliatywna.   
 
Ad. 5 Propozycje wniosków do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz złożył następujący wniosek do projektu budżetu na 2014 rok: 
- w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.35.2013.DK 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd przygotowany jest  
do złożenia wniosku w tej sprawie do „Schetynówki” i jest to priorytetem. Składane będą 
wnioski na ulicę Jagiellońską w Chojnie i ulicę Dworcową w Mieszkowicach. Do projektu 
budżetu samorządy zmuszone są podejść realistycznie, gdyż kryzys państwa odczuwany jest 
w kolejnym roku przez samorządy, gdyż wpływy do budżetów uzyskuje się na podstawie 
wskaźników z poprzednich lat. Stąd wymagana będzie ostrożność przy założeniach  
do budżetu na 2014 rok. Poza zadaniami wynikającymi z ustaw to priorytetem z inwestycji 
zapewne są boisko przy ZSP nr 2 w Gryfinie i dokończenie piętra internatu, a także jeżeli 
będzie pozytywna decyzja to zostanie rozpoczęte przygotowanie jednego z budynków pod 
siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Inwestycje drogowe będą odbywać się przy 
udziale środków ze „Schetynówki”, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i pomocy gmin. 
Tak, jak wcześniej było mówione, Zarząd będzie chciał dokańczać te zadania, na które 
posiada dokumentacje plus ewentualnie realizować te wnioski, gdzie gminy będą chciały 
partycypować w kosztach wykonania. Nastąpi kontynuacja kolejnego etapu inwestycji  
na odcinku Gryfino-Linie. Zarząd jest po rozmowach i wystąpieniu, jeżeli pozostałyby jakieś 
kwoty z INTERREG to nastąpiłaby realizacja wspólnej inwestycji z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich przebudowa ulicy Kolejowej na dwupasmową ze względu na zmianę 
organizacji ruchu spowodowaną budową ronda. W tym roku powiat przystępuje do projektu 
na drodze powiatowej do Żabnicy. Przy czym zaistniały rozbieżności w interpretacji celu 
między Zarządem a Burmistrzem Gryfina, gdyż powiat musi polepszać stan swoich ulic 
natomiast burmistrz chce budować inne ulice. De facto problem nie zostanie rozwiązany, 
gdyż problemem jest dojazd do Gryfskandu. W planie zagospodarowania przestrzennego jest 
rozwiązanie tego problemu przez budowę nowej ulicy, aczkolwiek jest to bardzo duży 
wydatek dla gminy. Zarząd chciałby dokończyć sprawę ulicy Jagiellońskiej w Chojnie. Są to 
główne zadania inwestycyjne i w miarę środków Zarząd będzie chciał je kontynuować. 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał, czy będzie zorganizowana debata o drogach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że już kilka debat było i można 
podebatować, gdyż potrzeb na drogach jest bardzo dużo. Jest to kwestia wybrania 
priorytetów. Po odbytych debata potrzeby zostały dobrze zdefiniowane. Wizytówką regionu 
jest Puszcza Bukowa i pole golfowe w Binowie, do którego ważną drogą jest dojazd 
odcinkiem Szczecin-Binowo. O tej inwestycji prowadzone są rozmowy z marszałkiem, żeby 
projekt ten był fakultatywnym, nie konkursowy. Na najgorszy i trudny odcinek tej drogi 
Zarząd przeprowadził przetarg, który został unieważniony z powodu ceny. Droga w gminie 
Moryń planowana była do realizacji na przyszły rok, ale Zarząd po dokonaniu analizy nie 
bardzo widzi wykonanie tam ciągu pieszego od Lipnicy do stacji kolejowej. Po pierwsze 
szkoda wydatkować pieniądze na wycinkę drzew następnie nasadzanie ich, jeżeli nie jest to 
konieczne. Dodatkowo dochodzi kwestia utrzymania tego odcinka. Stanowisko Zarządu jest 
takie, że lepiej żeby gmina wprowadziła tam przewozy autobusowe do konkretnych godzin  
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z rozkładu jazdy pociągów. Takie rozwiązanie będzie lepiej służyło mieszkańcom Witnicy  
i Przyjezierza. Uciążliwe byłoby dla mieszkańców brnięcie w śniegu zimą czy spacery  
w deszczu po tej ścieżce. 
 
 
Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że elementem sesji będzie  
też podziękowanie za lata pracy dla pani T. Narzekalak i przedstawienie nowej pani dyrektor 
ZSS w Nowym Czarnowie. Jeżeli chodzi o wykonanie uchwały Rady w sprawie 
przekształceń w szkolnictwie specjalnym to udało się tak zrobić, że wszyscy pracownicy 
którzy musieliby jeszcze kilka lat pracować do emerytury to oczywiście otrzymali pracę  
w szkole. Nauczyciele emerytowani odeszli na emeryturę.  
 
Radny Wojciech Fedorowicz złożył wniosek dot. przeprowadzenia inwentaryzacji suchych 
drzew na terenie powiatu, w szczególności w miejscach zamieszkałych, w związku  
z niebezpieczeństwem jakie niesie za sobą pozostawienie 3 suchych brzóz przy placu zabaw 
dla dzieci na ulicy Rogozińskiego w Chojnie. Starostwo Powiatowe w Gryfinie wydało 
pozytywną decyzję ścięcia brzóz jednakże dopiero po okresie lęgowym. Drzewa  
są całkowicie suche przez co stanowią zagrożenie dla życia oraz zdrowia osób 
przebywających na tymże placu i wymagają natychmiastowego ich usunięcia. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.35.2013.DK 
 
Radny Henryk Kaczmar złożył wniosek dot. przeprowadzenia inwentaryzacji suchych 
drzew na terenie powiatu, znajdujących się przy drogach powiatowych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa na drodze. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.35.2013.DK 
 
Przewodniczący komisji Rafał Mucha złożył wniosek dot. usunięcia odrostów od pni 
ściętych topoli, które wchodzą w jezdnię oraz akacji zarastających nieutwardzone pobocze 
drogi powiatowej na odcinku Drzenin - Sobieradz. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.35.2013.DK 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.25 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Rafał Mucha 
 


