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  PROTOKÓŁ NR 4/11 
 Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 11.04.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Arkadiusz Augustynak. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie.  
 
Porządek obrad 4 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Protokół z 2 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie. Protokół  
z 3 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych wspólnie z Komisjami Stałymi Rady Powiatu  
w Gryfinie został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/V);   
 
- brak pytań; 
 

2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2010 r. (druk nr 2/V);  

 
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie  
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2010 r. zostanie przedstawione 
przez Komendanta na V sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gryfinie za 2010 r.(druk nr 3/V); 
 

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 
 za 2010 r. zostanie omówione przez Komendanta na V sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

4. Sprawozdanie za 2010 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 4/V);  

 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, jak wygląda sprawa wypłacenia „13” w roku 2010  
w celu zwiększenia nauczycielom wyposażenia i tym samym uniknięcia jak gdyby wypłaty. 
Miało to miejsce w jednej z gmin na terenie Powiatu Gryfińskiego. Ponadto zapytała,  
czy takie postępowanie jest zgodne z prawem. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że wedle jej opinii wynagrodzenie 
dodatkowe przysługuje za rok i powinno być wypłacone po zakończeniu roku, za który 
świadczenie jest należne.  
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Na posiedzenie przybył Radny Leszek Jackiewicz. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2010 r. 
(druk nr 5/V);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2011 r. (druk nr 6/V); 

 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała o treść pisma Przewodniczącej Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w związku z tym, iż wpłynęło pismo 
zostało ono przedłożone Radnym. Natomiast nie są znane przyczyny i okoliczności sprawy 
przedstawionej w piśmie. Następnie dodał, że na terenie Powiatu znajdują się dwa Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, tj. w Gryfinie i Goszkowie. Pomimo tego, że zasady finansowania 
warsztatów terapii zajęciowej określane są ustawowo, to z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych największa pula środków finansowych została 
przeznaczona na dofinansowanie kosztów działania WTZ. Przyznane kwoty są wyliczone  
na podstawie iloczynu liczby uczestników terapii wynikających z podpisanej umowy oraz 
kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika określonych 
przez Prezesa PERON. Starosta dodał, że finansowane są zadania określone w ustawie, ale 
nie muszą być wszystkie. Z uwagi na mniejsze środki w roku bieżącym, niż w latach 
poprzednich, trzeba było odejść od dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych. Większość 
powiatów odeszło od dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze względu na wysokość 
dysponowanych środków finansowych. Najistotniejszymi zadaniami było dofinansowanie 
kosztów działalności WTZ oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/V); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zmiana polega na dopisaniu  
po słowach „nieetatowych Członków Zarządu” wyrażenia „oraz Przewodniczącego Rady 
Powiatu”. Proponowaną zmianę wprowadza się w celu doprecyzowania zapisów dot. sposobu 
dokonywania potrąceń diety Przewodniczącemu Rady w okresie niezwoływania komisji  
i sesji w danym miesiącu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawek zwrotu 
kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu (druk nr 8/V); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że niniejszy projekt uchwały  
ma charakter porządkujący. Zgodnie z przepisami Przewodniczący Rady kieruje radnych  
do udziału w szkoleniach, ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. przysługuje radnym dieta z tytułu 
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zwrotu koszów podróży służbowych. Starosta poinformował, że pomimo przepisów ogólnych 
na podstawie, których dokonywało się zwrotu kosztów istnieje wymóg uwarunkowany  
w ustawie o samorządzie powiatowym określający uprawnienie radnego do zwrotu kosztów 
podróży w związku z wykonywaniem mandatu. Podane w projekcie uchwały kwoty zwrotu 
podróży są niższe od tych przyjętych w przepisach ogólnych. Z kolei odpowiadają normą 
przyjętym w Starostwie Powiatowym. Ponadto takie same zasady zostały przyjęte  
dla członków Komisji Porządku i Bezpieczeństwa. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 9/V);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z ustawą samorządzie 
powiatowym do zadań publicznych powiatu należy ochrona zabytków i opieka  
nad zabytkami. Z uwagi na to, że Powiat dysponuje środkami publicznymi istnieje 
konieczność stworzenia uregulowań umożliwiającym zarówno osobom prawnym  
jak i osobom fizycznym ubiegania się o dotacje celowe na pokrycie nakładów na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych  
do rejestru zabytków. W roku bieżącym na ten cel została zabezpieczona kwota w wysokości 
20 000,00 zł. Do tej chwili wpłynęły 3 wnioski, generalnie od parafii kościelnych. Dodał,  
że pomoc państwa w tym zakresie nie była duża, natomiast w miarę możliwości Powiat 
będzie rozwijał ten kierunek. 
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał, czy jego parafia również mogłaby złożyć wniosek  
o dofinansowanie, jeżeli ksiądz z parafii stara się o dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że może wystąpić do wszystkich 
jednostek. Natomiast nie może być sytuacji, w której będą powielane kwoty na to samo 
zadanie. Każdy ma prawo zażądać rozliczenia, a sumę udzielonych dotacji i wkład własny 
należy przekazać Starostwu.  
 
Radny Zbigniew Głąbała powiedział, że chodzi o różne prace remontowe, jakie można 
byłoby wykonać w ramach dotacji.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wnioski o dotację na kolejny rok 
budżetowy składa się w terminie ustalonym zgodnie z procedurą budżetową,  
tj. do 30 września roku poprzedniego. Natomiast z uwagi na to, że zasady wprowadzane  
są w ciągu roku budżetowego wnioski w 2011 r. składa się do dnia 30 czerwca.  
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał o możliwość realizacji wniosku, który wpłynęłaby  
w roku bieżącym. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że każdy powinien składać wniosek, 
ewentualnie przed wrześniem należałoby powtórzyć procedurę. Biorąc pod uwagę 
planowanie środków budżetowych lepiej jest, jak szybciej zostanie złożony wniosek.  
Przy rozpatrywaniu wniosków nie stosowana jest zasada, kto pierwszy ten lepszy. Chodzi  
o możliwość zweryfikowania faktycznej potrzeby i oceniania, na co Powiat będzie stać.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia sprawozdania  
z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfi ńskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
w roku 2010 (druk nr 10/V);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 11/V);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka przedstawiła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 
związane z dostosowaniem do przepisów i omówiła zmiany w strukturze organizacyjnej 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ujednolicona wersja Regulaminu 
Organizacyjnego znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej. Dodał, że wprowadzone 
zmiany w Regulaminie nie wiążą się ze zwiększeniem etatów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 12/V);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wprowadzone zmiany do Statutu 
Powiatu związane są z ustawą o finansach publicznych i precyzyjnie określają terminy,  
w którym należy dostarczyć sprawozdanie z wykonania budżetu i do kiedy Komisja 
Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
  

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (druk nr 13/V);  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w/w projekt uchwały jest 
konsekwencją prowadzonych rozmów podczas wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady 
Powiatu w Gryfinie. Obecnie kapitał założycielski Spółki wynosi 750 000,00 zł  
z odpowiednim podziałem na udziały. Z dniem 1 stycznia 2011 r., działalność medyczną 
SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przejęła Spółka, na podstawie  
uchwały o likwidacji. Z dniem 31 grudnia 2010 r. Szpital zakończył swoją działalność pod 
względem medycznym, natomiast o 3 miesiące zostało przedłużone rozliczenie z działalności 
finansowej. W wyniku przeprowadzonej likwidacji Likwidator był zobowiązany zwrócić 
organowi założycielskiemu wypracowany przez Zakład zysk w kwocie ok. 175 000,00 zł. 
Środki te wrócą do Spółki w postaci podwyższenia kapitału założycielskiego. Podniesienie 
kapitału zakładowego jest sposobem na poprawienie sytuacji Spółki i jej wyniku w 2011 r. 
Ponadto podniesienie kapitału nie wpłynie znacząco na opóźnienie prac związanych z wyceną 
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Spółki. Odnosząc się do samej Spółki poinformował, że gdybyśmy chcieli mieć trochę inną 
Spółkę, to tematu Spółki, jako takiego nie byłoby w planach. Kontynuując zaznaczył,  
że w przypadku wyposażenia Spółki w majątek trwały w postaci gruntu i budynków, 
teoretycznie na wyniki finansowe można byłoby patrzeć spokojnie, ponieważ jest to majątek 
powyżej 10 000 000,00 zł Zdaniem Starosty należy dogadywać się ze Spółką, jak jest  
to majątek Powiatu, to zawsze działalność medyczna może być prowadzona. Dlatego czasami 
może częściej trzeba się zajmować sprawami ekonomicznymi, ale na zasadzie dyskusji, 
ponieważ Spółka ma płynność i dobrze jakoś idzie. Aczkolwiek za słowami „dobrze idzie” 
stoją zawsze oczekiwania pracowników - też słuszne, co do wynagrodzenia. W tym roku 
Prezes obiecał uwzględnić personel średni, który niestety w zeszłym roku czekał na lepsze 
wyniki Spółki. Pracownicy upatrują swoją poprawę w podwyższeniu kapitału. W ubiegłym 
roku na wynik Spółki wpłynęło podniesienie płac dla kadry medycznej w ciągu roku. Taki  
a nie inny wynik Spółki spowodowany był tym, że kontrakt spadł na szpitalnictwie 
zamkniętym, a w innych pozycjach wzrósł. Obecnie średnie wynagrodzenie wynosi  
2 200 brutto i nie jest ono rewelacyjne na ówczesne czasy i przy takim rodzaju wykonywanej 
pracy, a wyrzeczenia były. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2011 rok (druk nr 14/V); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany po stronie dochodów  
i wydatków wynikają z pozyskania przez Powiatowy Urząd Pracy środków finansowych  
w wysokości 253 458,02 zł w związku z realizacją projektu POKL „Przedsiębiorca to mój 
zawód”. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zwiększa  
się o 87 438,00 zł również plan dochodów Powiatu i plan wydatków jednostki w związku  
z realizacją projektu „Piramida Kompetencji” w ramach POKL. Ponadto zwiększenie planu 
dochodów Powiatu i wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Chojnie o kwotę 
3 735,76 zł nastąpi w związku z realizacją projektu „Wizyta Przygotowawcza w Malcie”. 
Następnie poinformowała, że zmian dokonuje się ze zwiększeniem planu dochodów Powiatu 
o kwotę 170 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa 
Powiatowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Skarbnik zaznaczyła,  
że w wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zmniejszenie planu wydatków o kwotę  
1 000 000,00 zł na inwestycję pn.: „Kompleksowa modernizacja obiektu Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych oraz powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję  
pn.: „Przebudowa budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy”. Zmiany powodują, że dochody ulegają zwiększeniu o 524 856,64 zł, 
a wydatki o kwotę 1 563 835,65 zł. Natomiast wydatki ulegają zmniejszeniu  
o 1 038 979,01 zł. Wszystkie zmiany są opisane w uzasadnieniu, ale również zobrazowane  
są w części tabelarycznej, stanowiące załączniki do projektu uchwały. Rozpisane są kwoty 
powodujące zwiększenia i zmniejszenia zarówno dochodów jak i wydatków. Ponadto 
uwzględnione są te wielkości, które wpływają na wykonanie zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz dotacji, które w tej chwili są uwzględnione w budżecie Powiatu, ponieważ 
nową jest dotacja w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona na współfinansowanie zakupu 
samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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15. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2010 rok (druk  
nr 15/V); 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że sprawozdanie jest konsekwencją 
podjętej uchwały Nr XLIV/375/2010 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego, w wyniku której istnieje obowiązek 
podawania do wiadomości dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty, czy innych form pomocy 
w spłacie należności. W roku ubiegłym dwukrotnie miała miejsce sytuacja dot. rozłożenia  
na raty oraz umorzenia Rozłożenie na raty związane jest z zakupem nieruchomości osoby  
od Powiatu Gryfińskiego. Pomoc w postaci umorzenia otrzymało Polskie Stowarzyszenie  
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które wynajmowało pomieszczeniach  
w Zespole Szkół Specjalnych, jak również osoba prywatna, która wykonała remont 
pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych. 
 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie (druk  
nr 16/V); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z powzięciem informacji  
o przygotowaniach do reorganizacji w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,  
a także w związku z zaniepokojeniem pracowników Stacji w Gryfinie, wiążącym się  
z ewentualnością likwidacji laboratorium, Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały,  
w którym Rada Powiatu w Gryfinie może przedstawić swoje stanowisko. Stanowiska i opinie 
pracowników Stacji, Gmin Powiatu Gryfińskiego oraz podmiotów korzystających z usług 
stacji stanowią obszerny załącznik do projektu uchwały. Obecnie w laboratorium pracuje 10 
osób, jedenasta osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Wszystkie te osoby zdobywały 
kwalifikacje opłacając studia z własnych środków finansowych. Jednocześnie samo 
laboratorium wypracowuje środki zaplanowane a oprócz tego ma nadwyżkę. Laboratorium 
utrzymuje się samo i generalnie zakupy wyposażenia dokonywane są ze środków 
wypracowanych przez Sanepid w Gryfinie.  
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał, czy sytuacja ta grozi całkowitym zamknięciem Sanepidu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że na pewno likwidacją laboratorium. 
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał o liczbę pracowników Stacji w Gryfinie, poza 
pracownikami laboratorium. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w laboratorium zatrudnionych jest 
11 osób, a wszystkich razem jest zatrudnionych około 25 osób. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że w najgorszym wypadku zostaną utracone 
stanowiska pracy dla 25 osób oraz lokalne miejsce, w którym zapewniona jest opieka 
sanitarna. W związku z tym, że laboratorium utrzymuje się z własnych środków finansowych 
i nie potrzebuje żadnych dotacji nasuwa się pytanie - dlaczego taką komórkę likwidować? 
Radny zapytał, jaki jest powód takich działań, ponieważ merytorycznego nie widzi oraz czy 
Zarząd również ma przygotowane propozycje, czy tylko przygotował stanowisko  
w przedmiotowej sprawie.  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w piątek Starosta będzie 
uczestniczył w Konwencie Starostów i powinien znać stanowisko. Laboratorium w Gryfinie 
obsługuje teren dwóch powiatów: gryfińskiego i myśliborskiego.  
 
Radny Leszek Jackiewicz zaproponował, aby stanowisko Rady w przedmiotowej sprawie 
przekazać do wiadomości mediów. W obecnych czasach, jeżeli daną sprawą nie zajmą  
się media, to tak naprawdę nie ma sprawy.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że jest taki zamiar, ale najpierw musi 
zostać pozytywnie podjęta uchwała w tej sprawie.  
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że w tym przypadku przyjęto podobną taktykę,  
jak w przypadku urzędów pocztowych. Idąc w tym kierunku dojdzie się do tego, że wszystko 
będzie do zlikwidowania.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała o to, czy są informacje na temat rentowności 
okolicznych laboratoriów. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie ma takich informacji. 
Natomiast w okolicy nie ma takiego laboratorium, najbliższe jest w Szczecinie, które jest 
obłożone. Okoliczne firmy zaproponowały, że złożą się i dokupią sprzęt.  
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał, czy wszystkie gminy mają wiedzę na temat zaistniałej 
sprawy. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco. 
 
Radny Leszek Jackiewicz powiedział, że trzeba tą sprawą zainteresować media. Ponadto 
poinformować mieszkańców, po to aby wiedzieli, że taka sytuacja ma miejsce a Radni starają 
się w swoim zakresie pomóc rozwiązać ten problem. W ten sposób traci się miejsca pracy 
oraz szybkość działania.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał, na jakim etapie jest droga Lubanowo-Babinek. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że została uruchomiona procedura 
przetargowa, a planowanie dopuszczenie drogi do ruchu nastąpi do końca lipca br.  
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał, czy w związku z wykonywanym remontem, będzie 
wprowadzane ograniczenie dopuszczalnego ciężaru pojazdów poruszających się po tej 
drodze. Dodał, że ma sygnały, iż to ograniczenie nie jest przestrzegane przez samochody 
ciężarowe. Jeżeli ograniczenie ciężaru nie będzie przestrzegane, to za jakiś czas pojawi się  
ten sam problem.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że zwrócimy się do Policji w celu 
zaostrzenia kontroli. 
 
Radny Leszek Jackiewicz zapytał, czy informacja na ten temat pojawi się w mediach, 
ponieważ ludzie sygnalizowali, że nie ma w tym zakresie żadnej informacji. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że informacja o ogłoszeniu przetargu 
jest podana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Ponadto 
w Gazecie Chojeńskiej była wypowiedź Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
w tej sprawie. Dodała, że droga została automatycznie zamknięta, po tym jak dotarły 
informacje o poziomie szkód. Pan Naczelnik był w tej miejscowości i przekazywał, że droga 
zostanie zamknięta.  
 
Radny Leszek Jackiewicz zaproponował, aby w podobnych sytuacjach nawiązywać kontakt 
z sołtysem.  
 
Wnioski Nr BRZ.0012.4.4.2011. MR Radnego Zbigniewa Głąbały: 
- w związku z powstałymi dziurami na odcinku 4 km drogi powiatowej Stare Czarnowo-
Dobropole, Radny zwrócił się z prośbą o naprawę nawierzchni w/w odcinka. Dodatkowo  
w pasie 2 km pobocza drogi niezbędne jest dokonanie przycinki gałęzi utrudniających 
poruszanie się samochodów osobowych i autobusów szkolnych; 
- prośba o wystąpienie do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie z zapytaniem o możliwość ustawienia znaku ograniczenia ładowności  
dla samochodów dostawczych na drodze wojewódzkiej nr 120, na odc. Gryfino-Kobylanka,  
w związku z powstałymi tam koleinami. 

 

Wniosek Nr BRZ.0012.4.4.2011. MR Radnego Arkadiusza Augustyniaka: 
- prośba o wystąpienie do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie z zapytaniem o termin naprawy 5 km nawierzchni drogi wojewódzkiej  
na odcinku Banie-Pyrzyce, w kierunku drogi ekspresowej S3. 

 
Wnioski Nr BRZ.0012.4.4.2011. MR Radnej Alicji Kordylasińskiej: 
-  prośba o naprawę nawierzchni drogi powiatowej na odc. Orzechów – Czachów, w związku 
z powstałymi bajorami na skutek spływających z pól wód; 
- prośba o naprawę stanu nawierzchni drogi i chodników przy ul Kościuszki w Cedyni.  
Ulica Kościuszki znajduje się na skarpie, która pod wpływem deszczów osiada i opady 
spływają do kanałów; 
- prośba o sporządzenie mapki z drogami powiatowymi, wykazu ulic i dróg powiatowych  
w poszczególnych miejscowościach gminy Cedynia oraz wykazu porozumień w zakresie 
bieżącego utrzymania, remontów i inwestycji dróg powiatowych na terenie Gminy Cedynia. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.00. 
 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
  
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Augustyniak 


