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  PROTOKÓŁ NR 8/11 
 Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 22.08.2011 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 14.20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
naczelnicy Starostwa Powiatowego i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Arkadiusz 
Augustyniak. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał  
na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Porządek obrad 8 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony i stanowi 
zał. nr 2. 
 
Protokół z 7 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. 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 przybyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się do Aneksu nr 1 stanowiącego załącznik  
do projektu uchwały powiedziała, że w § 2 jest mowa o tym, że Gmina zobowiązuje  
się do wybudowania sali gimnastycznej na terenie nieruchomości należącej do Zespołu Szkół  
z tym, że nie został określony rok. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że wystąpiono do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z podaniem terminu, 
jednak nie została jeszcze udzielona odpowiedź. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że ciężko będzie podjąć uchwałę zmieniającą 
porozumienie, jeżeli nie został określony rok i nie wiadomo, na czym tak naprawdę się stoi. 
Gmina zobowiązuje się do wyłożenia sporego nakładu finansowego.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że do czwartku powinno być już stanowisko Burmistrza w tej sprawie.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą do Naczelnik, aby spróbowała  
się skontaktować z Burmistrzem w dniu dzisiejszym. Może jakieś decyzje zostaną podjęte  
do końca posiedzenia Komisji.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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2. 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); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Lucyna Krzemińska. 
 
3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VII);  
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się do posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 
2011 r., na którym Zarząd wyraził zgodę na wykonanie poszerzenia łuku na drodze 
powiatowej Nr 1386Z Nawodna-Bielinek w m. Piasek, gdzie Gmina Cedynia i Powiat 
pokryją koszty zlecenia po 50%, zapytała czy Gmina Cedynia cokolwiek zrobiła  
w tej kwestii, czy są to tylko deklaracje.  
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że Powiat jest inwestorem, a Gmina Cedynia 
ma obowiązek przekazania środków finansowych w wyznaczonych terminach. 
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała o kontrolę w zakresie używania kart płatniczych przez 
jednostki organizacyjne. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że wniosek był rozpatrywany również  
na ostatnim posiedzeniu. Mają zostać opracowane zasady korzystania z kart płatniczych. 
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się do posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia  
30 czerwca 2011 r., zapytała, czy wpłynęła odpowiedź na wniosek Członka Zarządu Jana 
Gładkowa o wystąpienie do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oddział terenowy w Gryfinie o podanie terminów przeprowadzenia remontów wałów 
przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Członek Zarządu Jan Podleśny odpowiedział, że nie wpłynęła jeszcze. Wały są cały czas 
robione. Prace były przesunięte w terminie, ponieważ w trakcie opiniowania zostały 
naniesione poprawki. Chciano wykonać aktualną dokumentacje, wiązało się to z kanałem 
wpływowym dla jachtów. W pierwszej wersji miał mieć tylko 90 cm i jachty kilowe  
nie wpłynęłyby już przy niskim stanie wody, teraz jest do 1,5 m. Obecnie wały budowane  
są od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie wzdłuż kanałów itd.   
 
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  w Gryfinie za 2010 r. (druk 

nr 2/VII); 
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2010 r. zostanie 
przedstawione podczas obrad VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 25 sierpnia 2011 r. 
 
5. 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);  

 
Radna Alicja Kordylasińska zaproponowała Radnego Eugeniusza Stacherę na kandydata  
na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza 
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Zachodniego, z racji bliskości wykonywania pracy zawodowej, którą to członkowie komisji 
przyjęli jednogłośnie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedział, że na posiedzeniu Zarząd Powiatu 
zaproponował kandydaturę Radnego Eugeniusza Stachery oraz Radnego Jana Gładkowa.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Propozycja: Radny Eugeniusz Stachera. 

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

 
6. 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); 

 
Radna Alicja Kordylasińska zaproponowała Radnego Jana Gładkowa na przedstawiciela 
Rady Powiatu w Gryfinie – kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. Jej zdaniem jest to człowiek wrażliwy na sprawy 
społeczne i byłby dobrym kandydatem, gdyby wyraził zgodę. 
 
Radny Zbigniew Głąbała zaproponował wstrzymanie się z propozycją do sesji Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że w ubiegłej kadencji przedstawicielem Rady Powiatu był Pan 
Bogusław Kozioł z racji pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  

bez wskazania propozycji kandydata. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia 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 powiedziała, że 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie zmieniona ustawa  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłady na powiaty opracowanie tego 
dokumentu.  
 

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

8. 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 przybyła Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska. 
 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
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Radna Alicja Kordylasińska zwróciła się z prośbą o szersze wyjaśnienie uzasadnienia  
do w/w projektu uchwały. Przetarg kilkakrotnie był organizowany, ale zakończył  
się niepowodzeniem, stąd pomysł przekazania nieruchomości w formie darowizny. Zapytała, 
czy są jeszcze inne pomysły oprócz darowania nieruchomości, gdzie nie zostanie zasilony 
budżetu Powiatu żadną złotówką z tego tytułu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przygotowując tą działkę uzyskano 
warunki pod zabudowę pensjonatową uzgodnioną również z konserwatorem zabytków, 
ponieważ teren znajduje się w strefie wpisanych do rejestru zabytku. W celu zbycia 
nieruchomości zorganizowano dwa przetargi i trzy rokowania na sprzedaż, które zakończyły 
się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów. O tą działką zabiegała Gmina 
Trzcińsko-Zdrój, ponieważ chce realizować projekt zagospodarowania linii brzegowej wzdłuż 
jeziora i ta działka również wpisuje się na cele rekreacyjne. Gmina Trzcińsko-Zdrój 
zobowiązała się dołożyć do dróg powiatowych w wysokości 40 000,00 zł. Zgodnie  
z zawartym porozumieniem działka, jeżeli jest to darowizna nie może być przedmiotem 
sprzedaży i gmina nie mogłaby pobierać pożytków, gdyby chciała uruchomić tam działalność.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, czy wchodziłaby w grę dzierżawa terenu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie było chętnych, nikt tego terenu 
nie wydzierżawi, ponieważ jest to park, teren jest podmokły. Znajduje się w działce domu 
pomocy społecznej, ale o to nie dbał, bo ma większość terenu. Przygotowując to, zostało 
podpisane porozumienie oczywiście warunkując, że to porozumienie wchodzi w momencie, 
kiedy odpowiednie rady rozstrzygną sprawę. § 3 ust. 1 i 2 brzmi następująco „Strony zgodnie 
ustalają, że Gmina Trzcińsko-Zdrój przekaże na rzecz Powiatu Gryfińskiego w formie dotacji 
środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie prac  
w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-
Trzcińsko-Zdrój-Warnice, na odcinku: Trzcińsko-Zdrój-gr. gminy. Strony zgodnie ustalają,  
że z uwagi na nieodpłatną formę przekazania przedmiotowej nieruchomości Gmina 
Trzcińsko-Zdrój będzie wykorzystywać nieruchomość zgodnie z przyjętym programem 
rewitalizacji miasta Trzcińsko-Zdrój i nie dokona zbycia nieruchomości”. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że w akcie notarialnym również będzie 
zapis, że jeżeli Gmina Trzcińsko-Zdrój wykorzysta nieruchomość na inny cel, to darowizna 
zostanie odebrana. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Gminie już raz została odebrana 
darowizna nieruchomości, która miała być wykorzystywana z przeznaczeniem  
na prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, a była na gastronomiczne. 
Gmina Trzcińsko-Zdrój zwróciła Powiatowi kwotę ok. 100 000,00 zł.  
 

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

9. 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); 
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Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak Saków. 
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się do zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości 
Piasek – II i III etap, zapytała skąd wynika przerwa w realizacji zadania w 2012 r.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w dokumencie został 
wyartykułowany i zgłoszony przez różnie podmioty w tym gminy, katalog życzeń w zakresie 
zdefiniowania, co w danym okresie jest potrzebne do realizacji. Kwoty są dosyć znaczące. 
Jeżeli porówna się kwoty podsumowujące z możliwościami budżetu, to okaże się, że niektóre 
zadania są przesuwane w czasie dlatego, że źródłem finansowania tych zadań  
nie są wyłącznie środki finansowe budżetu Powiatu, ale również pochodzące z programów 
unijnych, ewentualnie współfinansowanie gmin. Aktualizacja WPI związana jest  
z koniecznością wprowadzenia zadań związanych z termomodernizacjami, ponieważ 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wymagał dostarczenia takiego dokumentu. Ten 
dokument nie jest konieczny do posiadania,  ale dobrze jest go mieć. Do tego konkretnego 
wniosku, czyli do starania się o dofinansowanie czy wspólfinansowanie w formie dotacji  
i pożyczki z NFOŚ w ramach programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej” zobowiązano Powiat do dostarczenia WPI. W dokumencie pojawiły się zadania 
termomodernizacyjne na obiektach powiatowych. Program dot. obiektów użyteczności 
publicznej.  
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków powiedziała, że w ramach  programu „Zarządzanie energią w budynkach 
użyteczności publicznej” zostaną przeprowadzone następujące zadania: modernizacja sieci 
cieplnej w DPS w Dębcach, termomodernizacja w budynku PUP w Gryfinie, 
termomodernzacja po PPP w Gryfinie, termomodernizacja budynku SOSW w Chojnie, 
termomodernizacja ZSS w Gryfinie, termomodernizacja budynku szkolnego SOSW  
w Chojnie, termomodernzacja budynku DPS w Nowym Czarnowie, termomodernizacja 
budynku pawilonu IV edukacyjnego w Nowym Czarnowie, modernizacja źródła ciepła  
w SOSW w Chojnie, modernizacja źródła ciepła w DPS w Moryniu, termomoderrnizacja 
budynku warsztatów ZSP Nr 1 w Chojnie oraz termomodernizacja budynku przy  
ul. Niepodległości 39 w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że te zadania stanowią główne źródło 
aktualizacji WPI. Zostały zweryfikowane plany, co do dróg i prace w 2012 r. w m. Piasek nie 
zostały ujęte ze względów finansowych. Zadanie zostało przesunięte na 2013 r., należy  
je dokończyć, jednak nie jest wysokiej rangi.  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że nie jest to duża kwota - 150 000,00 zł, więc  
w roku 2012 się nie zmiesiło? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie zmieściło się. Gdyby spojrzeć 
na wszystkie potrzeby drogowe, to okazuje się, że może brakować kwoty 150 000,00 zł, jeżeli 
są wysoko nakładowe zadania. Nie jest to w tej chwili priorytet. Obecnie priorytetem  
są nakładki asfaltowe i współfinansowanie gmin. Na razie Gmina Cedynia nie jest 
zainteresowana współfinansowaniem tego chodnika.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że zadanie to było priorytetem w momencie budowy 
chodnika prowadzącego do szkoły. Został on zrobiony i kolejny etap jest ważny,  
ale nie zagraża niebezpieczeństwu.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przetarg był tak skonstruowany,  
że w tym roku Powiat ponosił płatność za zeszły rok w części tego chodnika i stąd jest 2012 r. 
Chodniki są ważne, ale nie są priorytetem. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. 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); 

 
Przewodniczący Arkadiusz Augusytyniak powiedział, że zmieniło się uzasadnienie  
do projektu uchwały.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że trudno powiedzieć, czy uda  
się pozyskać środki finansowe. Wniosek został już złożony i Powiat został wezwany  
do złożenia pewnych uzupełnień. Składając wniosek został również złożony projekt niniejszej 
uchwały z informacją, że będzie przedmiotem sesji w dniu 25 sierpnia. Powiat chce 
realizować ten program w latach 2011-2012 i połowie 2013 r. W ramach tego programu 
można otrzymać 30% dotacji i 60% niskooprocentowanej pożyczki. Pożyczka byłaby 
spłacana ze środków pochodzących z funduszu ekologicznego. Wykonując koszty tego 
zadania obniżą się koszty funkcjonowania jednostek powiatowych. Z wnioskiem wiąże  
się WPI, starano się aby Program był w miarę realny i w jakimś procencie do zrealizowania, 
stąd też wymiana uzasadnienia. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Agnieszka 
Madejak-Saków powiedziała, że na dzień dzisiejszy wniosek przeszedł pierwszy etap 
weryfikacji i po tym etapie Powiat został wezwany do uzupełnienia wniosku m.in. o uchwałę 
intencyjną plus weryfikację tabeli przygotowywanych przez audytora, który obligatoryjnie 
wykonywał je dla budynków poddanych termomodernizacji. Jest 14 dni na weryfikację  
i uzupełnienie tych dokumentów, natomiast po tym pierwszym etapie oceny jest termin  
45 dni na ocenę, ale w związku z tym, że poproszono o termin 14 dni na uzupełnienie może 
zostać o te 14 dni przesunięty. W połowie października powinno być wiadomo, czy zostanie 
przyznane dofinansowanie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak – Saków.  
 

11. 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 Zarząd Powiatu zaproponował 
podjęcie w/w projektu uchwały, ponieważ trzy, cztery tygodnie Powiat został poinformowany 
przez Wojewodę, że projekt, który znajdował się na liście rezerwowej może otrzymać 
dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 
w wysokości 2 650 000,00 zł na możliwe 3 000 000,00 zł. W dniu dzisiejszym zostało 
złożone pismo z prośbą o przyznanie maksymalnego dofinansowania, tj. 3 000 000,00 zł.  
Na liście rezerwowej znajdowały się dwa wnioski Powiatu, jednak na chwilę obecną 
przeszedł jeden na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-
Zdrój-Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój-Warnice”. Całkowity koszt realizowanego 
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zadania w roku 2011 wynosi 7 000 000,00 zł. Wkład własny Powiatu zostanie sfinansowany 
kredytem, w związku z zagrożeniami pojawiającymi się po stronie dochodów, gdyż pomimo 
ogłaszanych przetargów trudno realizuje się sprzedaż, a chce się skorzystać z dofinansowania. 
W przyszłym roku maksymalne dofinansowanie w ramach tego programu będzie wynosiło  
 do 1 000 000,00 zł. Aby postęp przy inwestycjach drogowych był widoczniejszy należy 
zasilić się kredytem. Ponadto Gmina Trzcińsko-Zdrój współfinansuje tą inwestycje 
przeznaczając kwotę 450 000,00 zł pochodzącą z kredytu. W tym roku Gmina przekazałaby 
kwotę 250 000,00 zł, a w 2012 r – 200 000,00 zł. Łącznie ma zostać zrobiony  
13,5 km odcinek drogi. W związku z możliwością otrzymania dofinansowania zostały 
uruchomione wszystkie procedury. Do 29 sierpnia br. jest konieczność zdecydowania się  
na ten kredyt, tak żeby Zarząd mógł podpisać, że posiada finansowe zabezpieczenie. Dodał, 
że jest już po przetargu i rzeczywisty koszt okazał się być wyższy od zakładanego.  
W związku z tym zachodzi potrzeba zmiany wysokości transzy kredytu w poszczególnych 
latach, tj. 2011 r. – do kwoty 4 000 000,00 zł, 2012 r. – do kwoty 1 000 000,00 zł. Zdaniem 
Starosty powinno się zrealizować to zadanie, ponieważ każda zrobiona droga przybliża 
możliwość zrobienia innych. Droga musi zostać wykonana do 30 listopada br. w związku  
z funkcjonowaniem „Schetynówki”, jednak Wykonawca twierdzi, że uda się to zrealizować.  
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał o termin rozpoczęcia prac. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że prace musiałyby się rozpocząć  
w przyszłym tygodniu.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 

 
12. 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.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała o zadanie inwestycyjne „Moje boisko-Orlik 2012”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Powiat odchodzi od budowy boisk 
w ramach Orlika, ze względu na zbyt wysokie koszta wynikające z utrzymania boiska.  
Są wykonane i pozmieniane projekty na boiska typowo szkolne, ale również w dużej części 
przeznaczone na lekkoatletykę. Ponadto wynika to także z Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego, w którym nie zostały zawarte tego typu zadania. Dla Powiatu priorytetem 
jest inwestycja przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie oraz w zakresie służby zdrowia,  
jak również rozpoczęcie inwestycji – adaptacja pomieszczeń przy DPS w Nowym Czarnowie  
w celu przeniesienia szkoły specjalnej, stąd też zadanie nie będzie realizowane przy ZSP Nr 2 
w Gryfinie jak i ZSP Nr 1 w Chojnie. Muszą one poczekać, nie da się wszystkiego  
od razu zrealizować. Po analizie Zarząd chce zrobić te zadania, które dla funkcjonowania 
niektórych jednostek przyniosą dodatkowe korzyści. Ludzka odpowiedzialność wymaga  
po tylu latach poprawy warunków dla tych dzieci. Dodał, że w roku bieżącym wykonywane 
są inwestycje drogowe na łączną kwotę ok. 10 000 000,00 zł z pominięciem bieżącego 
utrzymania, jest to 20 % budżetu Powiatu, czyli na drogi w roku bieżącym pójdzie ponad  
30 %.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
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Ad.5 Propozycje do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r. 
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał, czy w 2012 r. w budżecie będą zabezpieczone środki  
na przebudowę drogi Szczecin-Binowo. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest ta droga planowana, jednak 
jest to długi odcinek drogi. Jeżeli stworzą się dobre warunki, to zapewne będzie  
ona rozpoczęta i zostanie zapewne zaciągnięty kredyt. Koszt tej inwestycji opiewa na kwotę  
ok. 12 000 000,00 zł. Powiat jest dokumentacyjnie przygotowany. Dzisiaj nie robi  
się naborów do Programu RPO WZ, ponieważ zostały rozdysponowane środki finansowe.  
W 2012 r. Urząd Marszałkowski będzie weryfikował to, co się udało a co nie i jakie rezerwy 
zostały. Może być taka sytuacja, że inwestycja będzie z niego robiona. Wniosek  
o dofinansowanie zadania dot. przebudowy drogi Szczecin-Binowo był składany  
do Programu INTERREG IV A. Pomimo tego, że wniosek przeszedł pomyślnie procedurę  
w Programie nie było już środków finansowych na tą drogę. Wspólnie z Panią Sekretarz  
i pracownikiem Starostwa był na spotkaniu u Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego ustalono, że Powiat złoży do 4 sierpnia wniosek do projektów 
indykatywnych. Projekty indykatywne są to projekty, które nie biorą udziału w konkursie  
i Zarząd Marszałkowski decyduje o tym, czy jest to ważna inwestycja w skali województwa. 
Takowy wniosek zgodnie z ustaleniami Marszałka został złożony, natomiast czy tą drogę 
Zarząd uzna za bardzo ważną, to się okaże. Stanowi ona główną drogę dla mieszkańców 
Szczecina korzystających z terenów zielonych Puszczy Bukowej. Bez specjalnego 
uzasadnienia jest to droga mająca strategiczne znaczenie dla województwa. Z tego względu 
inwestycja ta została przesunięta na rok kolejny i zobaczymy, co postanowi Zarząd 
Marszałkowski.  
 
Radny Zbigniew Głąbała zapytał, czy będą przewidziane fundusze rezerwowe  
na utrzymanie byłej drogi krajowej 3, która przeszła na garnuszek Gminy. W przypadku, 
kiedy Gmina nie będzie miała środków finansowych może liczyć na wsparcie Powiatu? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że do bieżącego utrzymania nie sądzi. 
Generalnie zaangażował się w to Urząd Marszałkowski, który stwierdził, że jest w stanie 
przejąć tą drogę od Gminy, ale jest ono warunkowane tym, że Powiaty, przez które biegnie 
droga, przejmą odpowiednie odcinki dróg wojewódzkich. Zarząd złożył dwie propozycje,  
ale trzeba podjąć inne działanie, bo widzi, że wszyscy przychylają się do drugiej propozycji. 
Propozycja Zarządu polegała na tym, że przejmie drogi wojewódzkie, ale w tym również 
musi partycypować- w tym wypadku, bo drugi wariant mówi o partycypacji Gminy Stare 
Czarnowo, która z kolei przejmie część dróg powiatowych, które jak się spojrzy na definicje 
„znaczenie”, nie mają znaczenia dla Powiatu. One nie spełniają definicji dróg powiatowych. 
Tą sprawę powinien Powiat załatwić z Gminą, bez udziału Marszałka. Byłaby to najbardziej 
istotna pomoc i rozwiązanie problemu. Nie wie, jakie stanowisko przyjęły inne samorządy 
powiatowe. Powiat chce oddać Gminie dwie drogi powiatowe, które mają charakter lokalny. 
Pewnie Powiat dołoży trochę środków finansowych do otrzymania dróg wojewódzkich, Oni 
do dróg powiatowych.  
Co do budżetu, w różnych rejonach Powiatu występuje problem z melioracjami, w związku  
z tym że właściciele rowów nie utrzymują ich w należytym stanie, trudno funkcjonują spółki. 
Wzorem Urzędu Wojewódzkiego Zarząd chce wydzielić środki z dawnego PFOŚiGW  
dla spółek wodnych i gmin w celu kompleksowego rozwiązywania spraw, na zasadzie dotacji, 
aby stworzyć jeszcze jedno źródło starania się o środki, aby usuwać to, co teraz jest obecnie 
taką „kulą u nogi”, tj. zalewania.  
 
Radna Alicja Kordylasińska zapytała, w jakiej fazie jest akcja profilaktyczna  
dot. szczepionek przeciwko meningokokom grupy C, o której jakiś czas temu była mowa. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że musi przeprosić za to, że w tym 
zakresie nie złożył Radnym relacji. Po konsultacji z Radnym Sławomirem Terebeckim 
postanowiono nie wchodzić w program szczepień, z uwagi na to, że nie przyniesie 
oczekiwanych efektów. Lepszym programem zdrowotnym, w którym Powiat mógłby mieć 
jakieś konkretne efekty jest badanie wydolności płuc związane z nadużywaniem nikotyny. 
Obecnie jesteśmy w fazie projektów. Są to specjalne badania polegające na zakupieniu 
aparatu i badaniu wydolności płuc. Mowa jest o nikotynie, ale mogą być inne przyczyny 
schorzeń. Nie została zdana realizacji z tej sprawy, ale Pani Radna przypomniała i Wydział 
złoży stosowną informację.  
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się do wyboru przedstawiciela Rady Powiatu  
w Gryfinie - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Gryfinie, zapytała czy Zarząd Powiatu rozważał kogoś kandydaturę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd nie rozważał żadnej 
kandydatury. 
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że Radna Alicja Kordylaisńska zwróciła się na początku 
posiedzenia z zapytaniem o termin, do którego Gmina zobowiąże się do wybudowania sali 
gimnastycznej na terenie nieruchomości należącej do Zespołu Szkół. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Powiat nie chciał Gminie Gryfino 
narzucać terminu po to, aby sama wpisała przybliżony termin. Porozumienie zawierało  
3 względy. Oczywiście sprawa, że szkoła była mała i dokładano do niej. Z kolei chodziło, 
żeby Gmina stworzyła nowy model funkcjonowania szkoły i rozgęściła swoje gimnazjum. 
Nie chodziło też o to, aby jednej stronie polepszyć. Dzisiaj prawda jest taka, że co do sali 
sportowej, to młodzieży ponadgimnazjlanej pogorszono trochę warunki. Nagle do jednej sali 
jest o wiele więcej chętnych. Stąd jest pomysł, aby Gmina określiła ten termin nie wpływając 
na ich inżynierię finansową. 
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że nie chodziło jej o to, aby proponować Gminie 
jakąś datę. Nie ma jej w ogóle, czyli Gmina jak gdyby asekuracyjnie się zachowuje. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że nie wszystko dało się przewidzieć, 
gdy było zawierane porozumienie. Nikt na tamten czas o tym nie myślał,  
bo wydawało się, że to wszystko pójdzie z marszu. Na tamten moment nikt nie wiedział,  
że zostanie zlikwidowany Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gryfnie , stąd też pomoc, żeby dotrzymać porozumienie, jest trochę inna.  
 
Radna Alicja Kordylasińska powiedziała, że ten paragraf jest bezpiecznie sformułowany,  
tj. wybudowanie do roku, a nie w roku.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że zapewne Burmistrz będzie się starał zrobić to zadanie  
jak najszybciej, jeżeli pozwolą mu tylko środki finansowe.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w przyszłości różne rzeczy mogą 
się wydarzyć. W przypadku gdyby nie były dotrzymywane warunki można określić czynsz 
dzierżawny dla tej szkoły. 
 
Radna Alicja Kordylasińska odnosząc się ponownie do wyboru przedstawiciela Rady 
Powiatu w Gryfinie - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
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Niepełnosprawnych w Gryfinie powiedziała, że zgłaszała osobę Pana Jana Gładkowa  
i zapytała czy Zarząd Powiatu mógłby złożyć taką propozycję Radnemu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie chciałby się wypowiadać  
w imieniu Radnego, ale nie wiadomo czy ma w tym kierunku predyspozycje, czy w tym 
zakresie coś działa, ale zapyta. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Arkadiusz Augustyniak zapytał, czy prace na drodze Lubanowo-Babinek 
zostały zakończone. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że odbył się odbiór drogi Lubanowo-
Babinek, natomiast czy został on zakończony to nie wie, ponieważ Komisja zażyczyła sobie 
dodatkowo pobrania próbek z niektórych miejsc i zbadanie, co do wytrzymałości jakości.  
Na tej drodze ma zostać wprowadzone ograniczenie ładowności. Droga jest mocno 
wykorzystywana przez lokalnego przedsiębiorcę. Do wykonania drogi zostały zgłoszone 
uwagi, ponieważ wystąpiły „raki” i wykonawcy chcąc ją dobrze zrobić, uszczelnili  
to dodatkowo grysem, tylko w rezultacie zrobili to tak, że nowa droga wyglądała jak połatana. 
Później została zastosowana metoda szlifowania nawierzchni i w związku z tym Powiat 
zażądał dodatkowo w tych miejscach badań, aby być pewnym, że zostało to dobrze 
wykonane. Dodatkowo gwarancja została przedłużona z dwóch do trzech lat. 
Kontynuując poinformował, że na dzień 13 września br. planowane jest spotkanie Radnych  
z Radą Nadzorczą i Prezesem Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”.  
 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 7 posiedzenia Komisji. 
 
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 7 posiedzenia Komisji w dniu 05 lipca 2011 r. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.20. 
 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 

Magdalena Romankiewicz 
  
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Augustyniak 


