
PROTOKÓŁ NR 30/12 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 
WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI  

RADY POWIATU W GRYFINIE  
z dnia 18 grudnia2012 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.15 i trwało do godz. 16.30. W posiedzeniu wzięło 
udział 19  radnych (lista obecności Komisji zał. nr 1) w tym 4 członków Komisji Rewizyjnej. 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta 
Gryfiński Jerzy Miler, a także skarbnik powiatu Izabela Świderek, sekretarz powiatu Barbara 
Rawecka oraz dyrektorzy i naczelnicy jednostek organizacyjnych. Posiedzenie otworzyła  
i po stwierdzeniu quorum we wszystkich komisjach stałych Rady Powiatu w Gryfinie, obrady 
prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie pani Gabriela Kotowicz. 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz przedstawiła porządek obrad (zał. nr 2),  
do którego nie zostały wniesione uwagi. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
 
Ad. 3 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie 
przyj ęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  na realizację programu: „Aktywny samorz ąd” w 2012 r. 
(druk nr 2/XIX);   

 
Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że w związku z podpisaniem aneksu do umowy z dnia 21 sierpnia 
2012 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zachodzi potrzeba 
rozszerzenia podziału środków w obszarze E o kwotę  1 312,50 zł. Obszar E obejmuje 
dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne. Powyższy 
obszar nie był przedmiotem dofinansowania.  
 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 

Kołodziejska-Nowicka. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 3/XIX);   
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Na posiedzenie przyszła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”, przyznając jego wykonanie stowarzyszeniu „Dom 
z Sercem” z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju. Zadanie to będzie realizowane na podstawie 
zawartej umowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Realizacja zadania 
prowadzona będzie przez stowarzyszenie na nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność powiatu gryfińskiego, tj. w budynkach dotychczasowego Domu Pomocy Społecznej 
w Trzcińsku-Zdroju. To samo dotyczy zadania na „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w 
Dębcach” przez stowarzyszenie „Pod dębami” na terenie dotychczasowego Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach. Mając powyższe na uwadze zasadne jest wyrażenie zgody w obu 
przypadkach na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat przedmiotowych 
nieruchomości na rzecz stowarzyszenia „Pod dębami” i „Dom z sercem”. Stowarzyszenia 
mają za zadanie dbać o nie i ponosić te nakłady, które zaoferowały oraz ponosić koszty 
związane z czynszem rocznym. 
 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybył Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w Daleszewie (druk nr 4/XIX);  

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2012 rok (druk nr 5/XIX);   
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany, jakie nastąpiły pomiędzy 
wersjami projektu uchwały wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego 
związanego z obowiązkiem przekazywania dotacji na funkcjonowanie domów pomocy 
społecznej, z których 3 są prowadzone przez stowarzyszenia. Powiat otrzymuje środki jako 
dotacje ze wskazaniem, które jednostki i w jakiej kwocie mają zostać zasilone. Zmiany 
wynikały również z konieczności dostosowania planów finansowych jednostek  
do zaistniałych zmian, np. w związku z nową organizacją pracy szkoły, głównie dotyczyło  



 3

to jednostek i placówek oświatowych. Zmiany wyniknęły również z konieczności 
dostosowania sposobu realizowania projektów zewnętrznych. Taka sytuacja zaistniała  
w przypadku projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie pn. „Nasza kompetencja. Nasza przyszłość”. W tym momencie plan finansowy  
na rok 2012 jest dostosowany do harmonogramu, który stanowi element umowy. Oprócz 
zmian w stronie dochodowej i wydatkowej, zmiany dotyczą również przychodów  
i rozchodów. Jest to załącznik nr 3, którego zmiana wynikła z konieczności dostosowania 
wielkości przychodów do sprawozdania finansowego jakie powiat złożył za 2012 rok. 
 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały (1 nie 
brał udziału w głosowaniu). 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2012-2039 (druk nr 6/XIX);  

 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2013 (druk nr 7/XIX); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że generalnie od ostatniego spotkania  
na którym omawiany był projekt budżetu na 2013 r. Zarząd Powiatu, co do zasady  
nie wprowadzał nic nowego, uznając że zadania, dochody i wydatki zaplanowane w budżecie 
są realne, rzeczywiste i po prostu konieczne, gdyż związane umowami. Natomiast Zarząd po 
otrzymaniu od jednostek organizacyjnych pewnych informacji związanych z dodatkowymi 
środkami, został zmuszony złożyć autopoprawkę. W przedstawionym materiale poglądowym 
do druku nr 7/XIX, następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 077 334,91 zł oraz  
o taką samą kwotę zwiększenie wydatków, w tym wydatki bieżące o 807 334,91 zł i wydatki 
majątkowe o 270 000,00 zł. Zwiększenia wynikają z otrzymanych informacji o realizowanych  
projektach unijnych przez jednostki: PUP w Gryfinie, ZSP nr 1 w Chojnie i ZSP nr 2  
w Gryfinie. Zarząd zwiększył również dochody i jednocześnie rozplanował wydatki 
dotyczące służby zdrowia, tj. o kwotę 446 652,50 zł. W związku z tym, że w międzyczasie 
wpłynęło pismo od spółki Dom Lekarski, w którym spółka prosi o prolongatę do 30.03.2013 
r. terminu zapłaty za inwestycję na Armii Krajowej. Zarząd nie wyraził na to zgody, gdyż nie 
widział podstaw ku temu. Natomiast te środki, tak jak oświadczał Dom Lekarski mają 
pochodzić z emisji obligacji i faktycznie z dokumentów wynika, że będzie trzykrotny pobór 
do 30 marca, w związku z tym ta kwota została rozpisana na kolejny rok, a Zarząd 
poinformował spółkę, że prawdopodobnie będzie występować o odsetki. W związku  
ze zwiększeniem dochodów budżetu obligatoryjnie zwiększeniu ulega rezerwa na zarządzanie 
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kryzysowe, stanowiąca 0,5% dochodów. Zarząd prosi o uwzględnienie powyższej 
autopoprawki.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że w zeszłym roku podczas omawiania budżetu prosił o to 
samo, a dotyczy to przedsięwzięć. Wyborca poprosił radnego o wykaz przedsięwzięć na 2013 
rok. A takiego wykazu nie mógł dać bo takiego nie ma. Planowane i realizowane 
przedsięwzięcia powiatu gryfińskiego w latach 2013-2025, w punkcie dotyczącym inwestycji, 
później umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach kolejnych jest niezbędna 
do zapewnienia itd. kwota 12 milionów złotych, brak jest rozpisania szczegółowo  
na poszczególne zadania. W projekcie nie ma inwestycji, remontu drogi Baniewice-Swobnica,  
o który się ubiegał ani ulic w Chojnie, a to że one są to wynika z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego. Kiedy radny chciał przedstawić komuś, jakie zadania powiat będzie 
realizował w 2013 roku to nie mógł ich przedstawić, bo ich nie ma. W budżecie  
są przedstawione zadania na kwoty 1 000 zł, 120 zł natomiast na 12 milionów nie ma. Radny 
prosiłby, bo nie wie czy to stanowi jakiś problem, żeby zrobić załącznik z zadaniami 
planowanymi do realizacji w budżecie na 2013 rok. Zestawienie takie będzie jasne  
i czytelne. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że to co radny J. Zgoda omówił  
to oczywiście Wieloletnia Prognoza Finansowa, w której przede wszystkim muszą być 
ujmowane zadania wieloletnie a nie roczne. Jest to druga uchwała, którą podejmuje się  
po uchwaleniu budżetu. Natomiast na stronie 9 uchwały budżetowej, w części opisowej  
znajdują się literalnie wypisane zadania jednoroczne i zadania, które często wywołują skutki 
na następny rok. Na stronie 9 można przeczytać „W ramach planowanych do realizacji  
w 2013 r. wydatków majątkowych stanowiących 17,44% całości wydatków, wykonane 
zostaną: 1) inwestycje z zakresu drogownictwa, na łączną kwotę 8 894 060,00 zł, związane  
z przebudową drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino – Linie; przebudową ulicy Dworcowej, 
pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice; poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na ulicach Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie; przebudową drogi powiatowej Baniewice 
– Chojna, w m. Baniewice; 2) termomodernizacja budynku stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego, znajdującego się przy ul. Dworcowej w Chojnie wraz z termomodernizacją 
stropodachu, 3) kontynuacja budowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie, 4) modernizacja obiektu przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby Powiatowego 
Urzędu Pracy, 5) modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego  
w Chojnie (internat), 6) zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 7) zapłata raty rocznej z tytułu zakupionej 
nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d, 8) modernizacja III piętra internatu przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 9) modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, 10) zakupy inwestycyjne jednostek 
organizacyjnych.” Te wszystkie zadania oprócz tego, że są tutaj wymienione oczywiście mają 
swoje odzwierciedlenie w odpowiednich działach i rozdziałach budżetu.  
 
Radny Jerzy Zgoda podziękował za odpowiedź, ale w załączniku nr 3 do uchwały wyraźnie 
jest napisane Planowane i realizowane przedsięwzięcia powiatu gryfińskiego w latach 2013 
-2025, gdzie wszystkie inwestycje zblokowane są w jeden a tak trudno jest rozpisać je 
szczegółowo. Natomiast to, o czym mówił pan Starosta, jest tylko opisem bez kwot jakie 
wydawane są na inwestycje.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ten opis znajduje swoje 
odzwierciedlenie w działach i rozdziałach budżetu na 2013 r.  
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Radny Jerzy Zgoda dodał, że inwestycje rozbite są po całym budżecie.  
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zakres uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej jest narzucany przepisami ustawy o finansach 
publicznych. W załączniku, o którym mówił radny J. Zgoda, umieszczane są zadania 
inwestycyjne takie, których realizacja wykracza poza okres roku budżetowego. W innym 
przypadku, Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionuje takie uchwały i przekazuje  
do ponownego rozpatrzenia Radzie.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że nie sądzi, aby budżet powiatu podlegał innym prawom 
niż budżet gminy, w którym są rozpisane poszczególne zadania, które będą realizowane  
i skąd będą finansowane. Natomiast wyborcy nie da się przedstawić inwestycji realizowanych 
przez powiat w budżecie powiatu, ponieważ nie ma takiej możliwości, aby przedstawić  
je w jednym miejscu, takiej tabeli z inwestycjami do realizacji w 2013 roku.   
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że radny J. Zgoda w dalszym ciągu 
odnosi się do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że absolutnie nie kwestionuje zapisów zawartych  
w budżecie. Natomiast jeśli zrobienie takiego zestawienia jest dużym problemem to nie ma 
sprawy.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w chwili obecnej omawiana jest 
uchwała budżetowa, natomiast to, co radny J. Zgoda ciągle przywołuje stanowi załącznik nr 3 
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
powiatu gryfińskiego na lata 2013-2039. Jest to całkowicie osobna uchwała nie dotycząca 
budżetu. Natomiast załącznik nr 3 w uchwale budżetowej, która jest obecnie omawiana to są 
przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 roku. Dodał, że w budżecie nie 
ma załącznika związanego z inwestycjami, ponieważ nie ma takiego wymogu. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że chodzi mu o jedną prostą rzecz, żeby znajdowały się  
w jednym miejscu. Radny sam z ciekawości zrobi takie zestawienie inwestycji na 2013 r.,  
bo jak wyborcy pytają o to, jakie zadania inwestycyjne powiat planuje do realizacji w 2013 
roku to trzeba im dać całą uchwałę budżetową, bo nie ma osobnej tabeli, w której 
wymienione byłyby takie inwestycje jakie, gdzie i za ile będą robione.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o wydatki, to pani 
skarbnik podpowiada, że jest załącznik nr 2 np. w dziale 600 – Transport i łączność, plan  
na 2013 r. wynosi 12 057 423,00 zł, z tego wydatki majątkowe wynoszą 9 294 060,00 zł.  
Na stronie 9, to co już zostało odczytane, podane są jakie zdania inwestycyjne na drogach 
planuje powiat.  
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że to, że są to inwestycje na drogach to już wiadomo, 
ale radnemu J. Zgodzie chodzi o to na jakich drogach powiatowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że przeczytał ze strony nr 9 jakie 
konkretne inwestycje są planowane.   
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że chyba rozmowa jest o tym samym, tylko różnym 
językiem. Problem polega na tym, że po przedstawieniu takich druków osobie, która pierwszy 
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raz takie coś widzi spowoduje, że nic z tego nie zrozumie. Jeżeli byłyby wymienione nazwy 
zadań inwestycyjnych – remont drogi czy ulicy w Chojnie o nazwie takiej a takiej, za tyle  
i tyle, z informacją, że robiona będzie w 2013 roku lub że nastąpi kontynuacja w 2014 roku. 
Następna inwestycja dotyczy drogi Gryfino – Linie, też z opisem. Wówczas w czasie 
rozmowy np. podczas dyżurów z wyborcami na pytanie co powiat zrobił, radni mogą okazać 
zainteresowanym takie zestawienie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że radny J. Zgoda prze 
argumentował, ponieważ jeżeli chodzi o wyborców to oni nie wypowiadają się na podstawie 
budżetu czy radni coś robią czy nie, tylko mówią po prostu po tym, co faktycznie zostało 
zrobione czy też nie. 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz zapytała, czy są jeszcze jakieś inwestycje, które 
będą realizowane w roku 2013, które nie są zawarte w tym opisie oprócz porozumień  
z gminami, które będą realizowane na drogach powiatowych na które są przeznczone środki  
a trudno na tym etapie powiedzieć które. Jakie jeszcze będą realizowane wydatki? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski potwierdził i dodał, że będą to takie inwestycje jakie 
odczytywał.    
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że również nie rozumie o co radny 
J. Zgoda pyta. Powiedziała, że ma wręcz odwrotne uwagi ze strony wyborców, że takie 
opisowe przedstawienie zapisów jest dla nich bardziej czytelne. Przypomniała, że w chwili 
obecnej omawiany jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego 
na rok 2013 a nie Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że przedstawił tylko swoje uwagi. 
 
Radny Piotr Bugajski zapytał, o wydatki związane z utrzymaniem czystości, gdyż wiadomo 
wszystkim, że 1 lipca wejdą nowe przepisy związane z gospodarką odpadami. Powiat będzie 
traktowany jako właściciel nieruchomości i gminy wprowadzą nowe regulaminy, gdzie będą 
ustalone pewne obowiązki. Zapytał, z którego działu budżetowego będą pochodziły środki  
na wydatki na ten cel. Czy z działu dot. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska  
czy może z utrzymania dróg? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o gospodarkę 
odpadami to tak, jak we wszystkich jednostkach samorządowych, bieżące utrzymanie dróg 
czyli wywóz i sprzątanie dróg, realizowane jest w ramach bieżącego utrzymania dróg. Oprócz 
tego również wspomagane jest przez dawny fundusz ochrony środowiska, jeżeli robionych 
jest tyle inwestycji to na same drogi byłoby tutaj za mało środków finansowych i w ten 
sposób wspomagana jest gospodarka odpadami, czyli środkami z tytułu kar i opłat za 
korzystanie ze środowiska. Aczkolwiek na wniosek są one rozpisywane do odpowiednich 
działów. Jeżeli chodzi o źródło pochodzenia to są to opłaty i kary oraz własne środki  
na bieżące utrzymanie, akurat w dziale dotyczącym drogownictwa. Natomiast odpady, które 
wytwarzane są na terenie nieruchomości powiatu to oczywiście usuwane są w ramach działu 
dotyczącego gospodarki nieruchomościami.  
 
Radny Piotr Bugajski zapytał, czy Zarząd przewiduje tak, jak teraz utrzymanie ulic  
w miastach, utrzymanie na drogach powiatowych we wsiach. Drogi trzeba posprzątać  
z zanieczyszczeń i śmieci, będzie to wymagane od właścicieli dróg. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że radny P. Bugajski porusza ważny 
problem. Jeżeli chodzi o sprzątanie terenu poza miastami, do tej pory nie było z tym 
problemów, gdyż było ono doraźne. Było to przede wszystkim usuwanie tzw. dzikich 
wysypisk. Jeżeli powiat będzie zdobywał w tym zakresie dodatkowe doświadczenie i tak, jak 
radny P. Bugajski mówił, że gminy będą zwracać powiatowi uwagę, że istnieją nieczystości 
to będą zawierane odpowiednie porozumienia. A skąd na to środki? Co roku korygowany jest  
to znaczy generalnie zwiększany plan dotyczący właśnie opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska i stąd będą ewentualnie pochodzić środki na uregulowanie tych spraw. 
Natomiast Zarząd nie przewidział tego, ponieważ dzisiaj gminy są dopiero na etapie ustalania 
opłat. Poza miastami powiat nie miał doświadczenia, żeby były to dla powiatu jakieś duże 
koszty.  
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że widzi się czasami osoby 
sprzątające pobocze przy drogach krajowych i wojewódzkich. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat doraźnie też tak robi. 
Powiat swego czasu miał odpowiedni dział klasyfikacji środków jako likwidacja dzikich 
wysypisk. 
 
Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha zapytał, czy dobrze rozumie 
intencje Zarządu, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa po części wytyka powiatowi,  
że ma upoważnienie do udzielenia pożyczek do 100 000,00 zł, ale nie ma rozchodów. 
Przewodniczący zakłada, że Zarząd nie wie jeszcze ewentualnie komu chce udzielić takiej 
pożyczki. Jedynie Zarząd zastrzega sobie w uchwale budżetowej, że jak pojawi się taka 
potrzeba doraźna to wtedy będzie konkretna uchwała co do rozchodu, tak? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd zawsze stosował taką 
procedurę i jest równie zaskoczony, że dopiero w tym roku wytknięto to. Generalnie jest  
to szykowane pod jednostki organizacyjne powiatu. Zwykle nie jest to uruchamiane, jak już 
to znajdowane są środki na bieżąco czyli wtedy proponowana jest Radzie zmiana przychodów  
i rozchodów. Poniekąd jest to zamrożenie środków. 
 
Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha zapytał, o zadanie 
inwestycyjne dot. przebudowy dróg publicznych w Żabnicy, gdzie nie ma jeszcze 
porozumienia z gminą Gryfino. Co będzie z tą inwestycją jeżeli nie dojdzie do podpisania 
porozumienia z gminą bądź nie zostaną przekazane ostatecznie środki? Czy powiat będzie 
realizował to zadanie? W tej chwili będzie to polegało na tworzeniu dokumentacji 
technicznej.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że projekt gmina szacowała, 
aczkolwiek Zarząd uważa, że jest to kwota zbyt wysoka (500 000,00 zł). Zarząd czeka  
na podpisanie umowy, a sam zagwarantował 250 000,00 zł. Faktem jest że chodzi o to,  
aby rozwiązać sprawę dojazdu do firmy Gryfskand. Zarząd patrzy głównie na swoje drogi w 
tym rejonie i na pewno wymagają one remontu, co w szczególności widać po opadach 
deszczu kiedy droga stanowi właściwie taki wodny tor przeszkód. Dodał, że jeżeli gmina nie 
podpisze z powiatem porozumienia to powiat po prostu będzie starał się konsekwentnie 
odcinkami naprawiać te drogi. Nie rozwiązując jak gdyby problemu dojazdu do firmy 
Gryfskand, natomiast poprawiając stan techniczny tych dróg bo na pewno jest to konieczne. 
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Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha dodał, czyli tej dodatkowej 
drogi, która miała się pojawić. 
 
Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha zapytał, czy powiat 
przewiduje tam budowę chodnika i dodatkowego oświetlenia. Nie dość że jest tam ciemno to 
jeszcze nie ma pobocza. To też powoduje dodatkowe niebezpieczeństwo dla dużej ilości osób, 
które uczęszczają tamtędy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że z tego co pamięta to raczej nie ma 
tam miejsca na chodnik. 
 
Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha zapytał, czy to ze względu 
na szerokość pasa drogowego czy ze względu na drzewa. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że ze względu na techniczną 
szerokość pasa drogowego. Natomiast jeżeli nie buduje się nowej drogi to niestety 
oświetlenie jest obowiązkiem gminy, ponieważ robi się je tylko przy nowych inwestycjach. 
 
Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha zapytał, jeżeli nie da się tam 
zbudować chodnika ze względów technicznych czy jest zatem jakaś szansa na wydzielenie ze 
skraju jezdni linię ciągłą na miejsce dla pieszych, które dawałoby chociaż doraźne poczucie 
bezpieczeństwa.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zazwyczaj powiat tego nie 
stosował, bo generalnie na drogach powiatowych nie stosuje się oznakowania poziomego  
to pomimo, że będą to dodatkowe środki, to powiat będzie robić oznakowania poziome.  
Ze względu na niedoskonałości na drogach, coraz większe mgły i kiedy wykonuje się nowe 
drogi, jak zostało to zrobione w Trzcińsku-Zdroju, będzie to wykonywane w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych. 
 
Radny Jerzy Zgoda zapytał czy Zarząd przewiduje możliwość rozpatrzenia wniosku, który 
był składany w ubiegłym roku dotyczący dofinansowania bibliotek. Czy rozdzielenie części 
środków nie mogłoby się odbyć w ramach konkursu. Jest wiele bibliotek, które dobrze 
funkcjonują, a środki przeznaczane są jedynie na biblioteki w Gryfinie i w Chojnie. Drugie 
pytanie dotyczy dofinansowania w wysokości 15 000,00 zł inscenizacji „Rocznicy wkopania 
pierwszego słupa granicznego” w miejscowości Krzywin. Radny zwrócił się z zapytaniem, 
jaki to jest procent w stosunku do całości. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w sprawie bibliotek to sprawa jest 
dość problematyczna. Zgodnie z ustawą, zadaniem powiatu jest prowadzenie biblioteki 
powiatowej, nierealne jest tworzenie nowych ze względu na koszty oraz ich obecne kłopoty. 
Środki są przekazywane do największych ośrodków w Gryfinie i w Chojnie, tym samym 
powiat wywiązuje się z zadań, które są mu powierzane. Zarząd nie rozważał utworzenia 
nowych bibliotek, tym bardziej, że przekazywane środki są niewielkie i mają one przede 
wszystkim na celu zwiększanie księgozbioru. Istnieją programy rządowe, które wspierają 
biblioteki.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że istnieje potrzeba przekazania tych środków w formie 
pewnego wyliczenia bądź podziału. Przekazanie całej przewidzianej sumy na dwie biblioteki 
nie jest do końca dobrym rozwiązaniem,  biorąc pod uwagę, że inne biblioteki są również  
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w potrzebie. Radny jest świadomy, że powiat realizuje zadania mu powierzone, może jednak 
byłaby możliwość realizowania projektu przez inne biblioteki w formie rozwoju czytelnictwa 
w powiecie gryfińskim. Pomysł wydaje się dobry i może warto byłoby się nad tym 
zastanowić. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie będzie się odnosił  
do mniejszych bibliotek, dwie biblioteki w Gryfinie i Chojnie spełniają swoje zadania.  
Powiat może wspierać czytelnictwo, poprzez niewielkie wsparcie finansowe. Być może 
zostaną podjęte jakieś decyzje, które poprawią obecną sytuację. Intencją radnego jest 
zapewne, aby pobudzać czytelnictwo i promować akcję, która faktycznie to czytelnictwo 
pobudzi.  
 
Radny Jerzy Zgoda powiedział, że liczy na że jak pojawi się jakaś ciekawa inicjatywa w tej 
sprawie to pan Starosta spojrzy na to przychylnym okiem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd będzie chciał wprowadzić 
jakieś kryteria bądź konkurs dla mniejszych bibliotek, tak jak radny sugerował. Wsparcie  
dla tych ośrodków będzie uwarunkowane indywidualnymi potrzebami tych jednostek. Jeżeli 
chodzi o dofinansowanie inscenizacji oraz środków przeznaczonych na ten cel to mają one 
pokrycie w budżecie. Gmina Mieszkowice zwróciła się o uwzględnienie w budżecie na 2013 
rok dofinansowania tej inscenizacji. Jest to związane z tym, iż od paru lat są czynione próby 
budowy szlaku turystycznego. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce, gdzie dąży się do tego,  
aby ten rejon stał się nie tylko miejscem pamięci narodowej, ale również marką turystyczną. 
Jednym z działań na tym szlaku jest m.in. uaktywnianie czy też  budowanie atrakcji na tym 
terenie. Nadawanie tej uroczystości coraz większej rangi, jest związane m.in. z tym,  
że na terenie powiatu żyją już ostatni kombatanci, a przede wszystkim ostatnia osoba, która 
uczestniczyła we wkopywaniu słupa. Uroczystość ta ma na celu utrwalenie dla pokoleń tego 
wydarzenia. 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że 27 lutego każdego roku przypada 
rocznica wkopania i ustanowienia symbolicznej granicy na Odrze. W związku z tym,  
iż gmina Mieszkowice zakończyła realizację projektu zagospodarowania tego miejsca  
przy pierwszym słupie granicznym, chce również dokonać uroczystego otwarcia. 
Infrastruktura ta była finansowana ze środków Unii Europejskiej. W tym roku znaczne środki 
finansowe z budżetu gminy zostały przeznaczone na badania archeologiczne w miejscowości 
Czelin, gdzie znaleziono kilkadziesiąt pochówków sprzed 3000 lat p.n.e. Planowana jest 
uroczystość, która będzie składała się z dwóch części. Pierwsza z nich to międzynarodowa 
konferencja naukowa poświęcona badaniom archeologicznym, gmina współpracuje tutaj  
z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Konferencja będzie dofinansowana z programu 
INTERREG. Druga część to przedmiotowa inscenizacja historyczna, na dofinansowanie 
której gmina złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez 
Dolnoodrzańską Inicjatywę Rozwoju  Obszarów Wiejskich. Tutaj jest odpowiedź na pytanie 
radnego, jaki to stanowi procent dofinansowania. Powiat dofinansowuje maksymalnie 20 % 
jeśli chodzi o samą inscenizację. Natomiast koszt konferencji to ok. 50 000 zł łącznie  
z publikacją. Zostanie przygotowany również film, który utrwali uczestników tamtych 
wydarzeń, którzy jeszcze żyją na terenie powiatu gryfińskiego, tym samym zachowa pamięć  
o nich. Warto wspomnieć, o czym już mówił pan Starosta, że żyje jeszcze ostatnia osoba, 
która dokonywała aktu wkopania słupa - pan komandor Kalinowski, który mieszka  
w Warszawie. Umowa na organizację inscenizacji zostanie podpisana na początku roku 
budżetowego z Fundacją „Pasja”, która specjalizuje się w tego typu rekonstrukcjach 
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wydarzeń. W odpowiednim czasie zostaną przesłane dla wszystkich radnych zaproszenia. 
Należy dodać, że w całym tym wydarzeniu weźmie udział również wojsko - Piąty Pułk 
Inżynieryjny oraz klasy wojskowe szkół powiatu gryfińskiego. Urząd Marszałkowski wspiera 
działania dotyczące budowy tożsamości, postaw patriotycznych młodzieży oraz szeroko 
pojętych działań edukacyjnych w tym kierunku. W rocznicę forsowania Odry, zachęca się 
młodzież do uczestniczenia w uroczystościach patriotycznych. Urząd Marszałkowski wyszedł 
z propozycją, by wspólnie zorganizować dla młodzieży grę terenową, by tym samym zachęcić 
młodzież do udziału w wydarzeniach patriotycznych. 

 
Posiedzenie opuścił przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Arkadiusz Augustyniak  

zatem w Komisji Spraw Społecznych pozostało 4 członków (5-1=4),  
a w Komisji Rewizyjnej 3 (4-1=3). 

 
Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy w związku z tym, że gminy planują w przyszłym roku 
realizować zadanie dotyczące odpadów istnieje możliwość, aby składały one wnioski  
do Zarządu o dofinansowanie likwidacji starych, uciążliwych, nielegalnych i dzikich 
wysypisk. Stanowi to duży problem. Gminy chciałyby do lipca przyszłego roku rozwiązać  
tą kwestię. Odpowiednie uregulowania przyczyniłyby się do tego, że po takich wysypiskach 
nie byłoby śladu. Zapytał również czy istnieje szansa rozwiązania tego uciążliwego problemu,  
są to bowiem duże obciążenia finansowe dla gmin.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że niestety nie ma takiej możliwości. 
Były organizowane akcje likwidacji wysypisk oraz likwidacji mogilników. Było to tematem 
jednej z sesji. Swego czasu powiat dofinansowywał te działania, starał się poprzez  
to uporządkować tą sprawę i to gminy miały tego pilnować. Powiat zajmował się tym również  
w pierwszej kadencji, gdzie gminy czerpały środki na ten cel z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska również dawał pieniądze 
na ten cel. Pomimo, że nie było to zadanie powiatu jakieś 3-4  lata temu z jego inicjatywy 
były dwukrotnie organizowane spotkania z gminami zachęcające do budowania wspólnego 
programu. W tamtym czasie na ten program była zabezpieczona kwota w wysokości 
100 000,00 zł, aby wspierać gminy. Gminy jednak wybrały samodzielną drogę. Powiat 
realizując zadania własne planuje wydatkować środki z kar i opłat, zatem nie ma możliwości, 
żeby dofinansowywać gminy w tym zakresie. Powiat stworzył swego czasu szansę dla gmin, 
jednak gminy z niej nie skorzystały. Według informacji zawartych w prasie  
i nie tylko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zabezpiecza środki w formie dotacji 
na gospodarkę odpadami, jako pomoc dla powstających Związków Celowych, budując 
programy informatyczne. Jeżeli tam będzie zgłoszona potrzeba uporządkowania dzikich 
wysypisk to jest szansa na utworzenie takiego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha powiedział, że pieniądze  
te są raczej przeznaczane na organizację, administracyjno-organizacyjną część wsparcia  
dla Związków  Celowych. Pieniądze te rzeczywiście są, jednak stawiane są wymogi związane 
z posiadaniem przynajmniej 2 hektarów powierzchni kwatery składowiska. Gminy mogą się 
porozumieć między sobą i starać się o pozyskanie środków na ten cel . Jeśli chodzi o budżet 
to zapytał, jak wyglądają przychody ze sprzedaży oraz jakie są prognozy. Nigdy powiatowi 
nie udało się chyba osiągnąć 100 %. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że prognoza raz się udała,  
gdy sprzedano nieruchomość w Binowie. Obecnie takiej koniunktury nie ma, planowana 
kwota ze sprzedaży majątku stanowi 1 900 000,00 zł. Jednak czy zostanie ona zrealizowana 
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to trudno powiedzieć. Zaplanowanie tej kwoty było konieczne ze względu na zaprojektowanie 
budżetu na 2013 rok. W innym wypadku trzeba byłoby na tym etapie zrezygnować  
z niektórych zadań inwestycyjnych, czego Zarząd nie chciał. Większość zadań związana jest  
z drogami i są one bardzo kosztowne. Oprócz tych zadań istnieją rezerwy, gdyż kwoty  
są prognozowane i dopiero z przetargów będzie wynikało czy trafnie została dokonana 
wycena robót. Prognozując, obecna koniunktura na rynku wskazuje, że roboty te powinny być 
tańsze. Kwota 1 900 000,00 zł dla budżetu powiatu nie jest kwotą ostateczną, jeżeli powiat 
nie wykonałby jej w całości to nic strasznego się nie dzieje, jest ona bezpieczna, jednak 
również obarczona pewnym  ryzykiem. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha powiedział, że budżet może 
się „nie zawali”, ale jakie będą propozycje Zarządu na finansowanie zadań przy 
niezrównoważeniu budżetu, jeżeli nie będzie oszczędności na przetargach to czy zadania będą 
„obcinane”, których zresztą nie ma zbyt dużo. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd nie chce szukać pokrycia 
deficytu w kredytach, jeżeli trzeba będzie się na coś zdecydować to będą to cięcia zadań 
inwestycyjnych. Można powiedzieć, że w tej chwili budżet jest zrównoważony. Na komisjach 
był omawiany temat deficytu, który wyniesie 500 000,00 zł, jest on na tyle sztuczny, bowiem 
wynika ze złożonego wniosku na uruchomienie szkoły w Swobnicy. Nie wiadomo czy szkoła 
zostanie uruchomiona, jeżeli będzie to zgodne z ustawą jeszcze w tym roku powiat otrzyma 
dotację. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha zapytał, czy istnieje lista 
inwestycji, które w pierwszej kolejności nie zostaną zrealizowane jeżeli nie uda się wykonać 
budżetu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że najbardziej ryzykowna jest 
inwestycja drogowa w Mieszkowicach. Na tą inwestycję łącznie zaplanowana jest kwota  
4 000 000,00 zł. Gmina zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 30 % do udziału 
powiatu, który wynosi ok. 800 000 zł. W tej chwili zostały zmienione zasady dotyczące 
składania wniosków w sprawie schetynówek. Zmiana zasad spowoduje, że duża ilość 
jednostek nie otrzyma dofinansowania. Jednak zmiana tych zasad okaże się lepsza ze względu 
na to, że powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 % na inwestycję w Chojnie, jednak 
przy mniejszych środkach na województwo. Projekty, które zostały niżej ocenione nie będą 
uwzględniane, w tym okresie będzie można składać nowe wnioski, teoretycznie ktoś może 
złożyć lepszy wniosek od dotychczas ocenionych.  
 
Radny Jerzy Zgoda zwrócił się z zapytaniem dotyczącym termomodernizacji obiektów 
powiatu gryfińskiego, czy to co przeznaczono na 2013 rok to jest to w dalszym ciągu 
realizacja tych samych termomodernizacji, o których mówiono od ubiegłego roku. Były one 
przedstawione na komisjach i planowane, według wiedzy radnego otrzymały one 
dofinansowanie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak. Jednak wniosek, który złożył 
powiat został zrobiony z błędami i automatycznie nie przeszedł. Przez to powiat nie może się 
wesprzeć Programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, aczkolwiek jak będzie 
kolejny nabór, to może przy trzecim podejściu się uda. Powiat robi to własnymi siłami, może  
z tego wynikają błędy, nie poprawiono dobrze wniosku i dlatego wniosek został odrzucony. 
Część z tych modernizacji zostało powtórzonych. Ze sprawozdania z prac Zarządu wynika,  
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że wpłynął wniosek w sprawie wykonania w tym roku termomodernizacji dachu internatu  
w Chojnie. Zarząd zadecydował jednak, że nie jest to odpowiedni moment i ta inwestycja 
przeszła na kolejny rok. Dodatkowo przy inwestycjach (w autopoprawce) zwiększono 
inwestycję dotyczącą internatu w Gryfinie, związane jest to z dotacją w wysokości 
150 000,00 zł, którą powiat otrzymał na windę. Powiat musi dołożyć swój udział procentowy,  
aby zakończyć całą inwestycję czyli piętro internatu plus przedmiotowa winda oraz pomyśleć   
już o budowie boiska jako inwestycji na 2014 rok. Zadania, o których była wcześniej mowa, 
będą wynikały na bieżąco z tego, co uda się wynegocjować bądź zrealizować wspólnie  
z gminami. Będą zapewne wprowadzane jeszcze pewne zmiany w budżecie jednak Zarząd 
starał się aby był on realny. 
 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 (druk 
nr 8/XIX);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i zaproponowanie radnym drugiej wersji tej uchwały jest wynikiem zmian, jakie 
nastąpiły w budżecie. W wyniku tego załącznik nr 1 został dostosowany do wielkości ujętych 
w budżecie, głównie chodzi o wydatki i dochody (po dokonanych zmianach). W związku  
z tym zostały zmienione wskaźniki i górne limity zadłużenia, które są aktualnie dopuszczalne 
i wynoszą odpowiednio 22,3% i 4,85%. Ponadto jest wykazane, iż został spełniony  
tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Załącznik nr 2 nie uległ zmianie, przyjęte 
rozwiązania są adekwatne do sytuacji. Załącznik nr 3, który przedstawia przedsięwzięcia 
planowane do realizacji, został urealniony w tych pozycjach, w których wyniknęły zmiany  
w związku z dostosowaniem tych zmian w budżecie.  
 
Komisja Budżetu i Gospodarki przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej przyjęła 
jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował radnym za pozytywną ocenę projektu 
budżetu. Zarząd będzie starał się ostrożnie podchodzić do realizacji każdego zadania.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Kaczmar powiedział, że chciałby 
zasygnalizować sytuację, która jest widoczna od dłuższego czasu na drogach, chodzi  
o niektóre drogi, które są w krytycznym stanie. W wielu miejscowościach w gminie Moryń 
i nie tylko, drogi są w złym stanie, popękane, mają dziury. Systematycznie, co roku  
są naprawiane, dziury są łatane. Czy nie ma możliwości na zastosowanie jakiejś innej metody 
naprawy, która byłaby skuteczniejsza i zapewniałaby długoterminowe utrwalenie tych dróg? 
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Zastosowanie odpowiedniej metody bądź kompleksowych działań w tym zakresie poprawi 
bezpieczeństwo oraz przejezdność dróg. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że takiej metody raczej nie ma. 
Należałoby opracować strategię w zakresie dróg, zrobił to już powiat stargardzki. Jest to dość 
problematyczne ze względu na to, że należałoby pokazać sieć głównych dróg powiatowych 
oraz tych które są potrzebne. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest opracowanie takiej 
strategii.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha powiedział, że to co już 
zaczęto robić na drogach, w celu poprawy ich odwodnienia np. ścinanie poboczy,  
już odgrywa bardzo dużą rolę. Nawet przy kiepskiej jakości nawierzchni dogi pozwala  
to odprowadzić wodę i przy częstych zmianach temperatury (zamarzaniu i rozmarzaniu,  
co powoduje niszczenie nawierzchni) jest dobrą metodą na radzenie sobie z tego typu 
problemami. Jeżeli będą kontynuowane te działania to na pewno przedłużymy żywotność 
nawet tych dróg, które są w kiepskim stanie. 
 
Radny Jerzy Zgoda zwrócił uwagę również na drogi, które są między miejscowościami,  
że są one zaniedbane, a należałoby je jedynie odkrzaczyć i uporządkować pobocza. Tyczy się  
to przede wszystkim dróg: Banie-Sosnowo, Rów-Góralice, Dobropole-Rów. W tym roku 
zostały już zebrane pobocza na drogach. Jest to bardzo dobry ruch i trzeba go kontynuować.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zbieranie poboczy nie jest takie 
proste. Wydział Zarządzania Drogami bardzo ostrożnie do tego podchodzi ze względu na to, 
iż zebranie pobocza powoduje, że stają się one szersze, lecz nie są one utwardzone, tym 
samym powstają doły oraz nierówności, co jest niebezpieczne.  
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.30. 
 
Protokół sporządziły: 
 
Dominika Konopnicka  
 
Edyta Rybacka  
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 Robert Pankratow 

 
 
 
 


