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 PROTOKÓŁ NR 1/15 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 28.01.2015 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, przewodniczący Rady Powiatu Roman 
Michalski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek  
oraz naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz omówienie 
projektu budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2015 i wydanie opinii do projektu budżetu 
powiatu na 2015 rok. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 1 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszedł naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat  
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów 
wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 
2015 (druk nr 6/III); 
 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz omówił projekt 
uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji  
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 
2015. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 
 na obszarach wodnych, która określa m.in. zasady i tryb usuwania i przechowywania statku 
lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu  
lub rekreacji, jest rozdział usunięcie statku lub innego obiektu pływającego, który może być 
usunięty z obszaru wodnego jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,  
w przypadku kiedy prowadzi go osoba znajdująca się pod wpływem użycia alkoholu, środka 
odurzającego działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka 
odurzającego. W takim przypadku statek lub inny obiekt pływający wprowadza się  
do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego 
portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym  
do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. A ponieważ to należy  
do zadań powiatu, co roku Minister Finansów wydaje obwieszczenie w sprawie 
maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających, a Rada Powiatu powinna określić stawki. Propozycja jest aby przyjąć 
maksymalne stawki i tak nie będą one adekwatne do ewentualnych kosztów. Naczelnik dodał, 
że dotychczas nie było sytuacji, w której byłaby konieczność usuwania takiego statku.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, iż sądzi, że w oparciu o rejon Widuchowej 
czy Gozdowic najbardziej sensownym i rzeczowym byłoby podpisać umowę z Zarządem 
Dróg Wodnych to tam byłyby podjęte próby cumowania statków. W innym wypadku można 
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byłoby skorzystać z parkingu samochodowego w m. Nawodna. Z tym, że przetrzymywanie  
na takim parkingu łodzi to trochę skomplikowana rzecz ze ściągnięciem jej na ląd bez 
uszkodzenia. Wobec czego proponowane stawki nie pokrywają kosztów. W zeszłym roku pan 
naczelnik występował do właściwego ministra i wskazywał, że te stawki są zbyt małe, aby 
gwarantowały dobrą usługę i umożliwiały wykonanie usługi. Do tej pory nie było takiego 
przypadku, a powiat nie jest jeszcze obszarem z rozwiniętą turystyką wodną.  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuścił  naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz. 
Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. (druk nr 7/III); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka omówiła przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych między zadaniami programu „Aktywny samorząd” realizowanymi 
w 2014 r., zgodnie z projektem uchwały. Zmiana dotyczy przesunięcia środków pozostałych 
na module I po wypełnieniu zobowiązań wobec wnioskodawców. Kwotę 8 536,25 zł 
przesunąć na moduł II, w ramach którego dofinansowywana jest pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym dla trzech osób, na dofinansowanie kosztów czesnego  
i dodatku do kosztów kształcenia.  
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Posiedzenie opuściła  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień 
 

3. Sprawozdanie za 2014 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.  
 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że na podstawie danych przesłanych przez szkoły i placówki oświatowe została 
przeprowadzona analiza średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków  
na wynagrodzenia poniesionych w 2014 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński. Analiza wykazała, że w 2014 r. w Powiecie Gryfińskim zostały osiągnięte średnie 
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w Karcie 
Nauczyciela, ustalonych na 2014 r. Naczelnik omówiła kolejno poszczególne stopnie awansu 
zawodowego, zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem za 2014 r. 
 
 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.   
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że Zarząd Powiatu ma obowiązek 
przedkładania takiego sprawozdania Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Szczecinie do 15 lutego. Gdyby średnie wynagrodzeń nauczycieli w powiecie były poniżej 
tych ustalonych na 2014 rok to należałoby to uwzględnić właśnie w budżecie powiatu  
na 2015 r. i wypłacić nauczycielom tzw. 14-tkę. Mechanizm wynagradzania nauczycieli 
skonstruowany jest w ten sposób, że mają osiągać średnie w swoich grupach. Jednakże nie 
znaczy to, że z różnych przyczyn nauczyciel jednostkowo w swojej grupie nie może mieć 
poniżej tej średniej. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata  
do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 5/III); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powiat od samego początku jest 
członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Składka członkowska 
roczna wynosi 2 000 zł. Po dyskusji, Zarząd Powiatu na delegata do Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu Pomerania rekomenduje Pana Radnego Marka Brzezińskiego, który 
wyraził zgodę. Rekomendacja wynika stąd, że po pierwsze pokrywa się to  
z zainteresowaniami pana radnego, który jest architektem krajobrazu, jego działalnością  
w stowarzyszeniach i znajomością języka niemieckiego. Dodał, że powiat również korzysta z 
członkostwa, z programów Euroregionu. W zeszłym roku powiat z partnerem niemieckim – 
Powiatem Uckermark prowadził projekt w zakresie współpracy administracji, przede 
wszystkim Wydziałów Zarządzania Kryzysowego, dlatego że akurat z sąsiednim powiatem 
PPSP prowadziła duży projekt zwalczania zanieczyszczeń na Odrze. Euroregion dysponuje 
przede wszystkim projektami tzw. miękkimi. Każdy oddelegowany radny powinien 
informować o działaniu w stowarzyszeniu na sesji, może przekazywać materiały przez Biuro 
Rady. Poza tym powiat jest członkiem Związku Powiatów Polskich i Związku Celowym 
Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, a także w Dolnoodrzańskiej Inicjatywie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2015 (druk nr 8/III); 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt budżetu powstaje w oparciu  
o procedury tworzenia budżetu. Każda jednostka organizacyjna i wydział Starostwa 
Powiatowego, stowarzyszenia jak i pojedynczy mieszkańcy, składają wnioski – propozycje  
do budżetu na kolejny rok. A cyfry wykazane w budżecie biorą się ze szczegółowych planów 
w ramach możliwości. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy w przyszłym roku można przyjść do pani skarbnik  
i poprosić o wgląd w dokumentację, na przykład dotyczącą szkoły, subwencji oświatowej,  
tak na własne potrzeby. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że również na tym etapie przy 
obecnym budżecie można o to wystąpić i pytać. 
 
Radna Joanna Kostrzewa wskazała 1 milion złotych na adaptację i modernizację szpitala. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jest to budynek, który znajduje się w 
Chojnie, odrębny od budynku znajdującego się w Gryfinie. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o milion złotych, który 
jest zapisany w rozchodach, na ewentualne zaciągnięcie kredytu, miało to na celu pokazać 
gotowość powiatu do sytuacji kiedy Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., ewentualnie jej 
wspólnik, a należy zacząć od tego że proces inwestycyjny ma być oparty o działania 
podejmowane przez Dom Lekarski S.A., będzie gotowy na przykład w miesiącu czerwcu  
z pozwoleniem na budowę, do wystąpienia do któregoś z programów, ewentualnie w oparciu  
o swoje środki finansowe, na rozbudowę to powiat musi być przygotowany do pokazania,  
że jest również w stanie finansowo pomóc. Dlatego, że umowa co do nabywania udziałów 
przez spółkę, mówi, że powiat może sprzedać swoje udziały w spółce do 90%. Na każdym 
etapie realizacji pewnych inwestycji jeżeli będą zmieniały się udziały to powiat musi sobie 
zachować taki udział, który zapewni 10% akcji po to, aby powiat mógł mieć wpływ na losy 
spółki. Są pewne decyzje w spółce, które zapadają bez względu na wielkość tych udziałów. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że rozumie, iż chodzi o spełnienie warunku o tym, 
że powiat odpowiada za funkcjonowanie służby zdrowia. Jak na chwilę obecną wyglądają 
zobowiązania powiatu jeżeli chodzi o budowę szpitala? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat nie ma na chwilę obecną 
żadnych zobowiązań do budowy szpitala. Dlatego, że do budowy szpitala zobowiązał się 
Dom Lekarski S.A. Zgodnie z umową zobowiązał się do rozwiązania problemów 
kubaturowych i standardowych poprzez rozbudowę szpitala, do doprowadzenia obecnego 
budynku do standardów tak, żeby żadne służby na żadnym etapie nie powiedziały, że w tym 
budynku nie można już prowadzić tej działalności. Wskazany został termin, iż w zeszłym 
roku Dom lekarski S.A. miał rozpocząć dokumentację techniczną, a w tym roku uzyskać 
pozwolenia na budowę i rozpocząć budowę. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, jeżeli Dom Lekarski S.A. wybuduje za swoje własne 
pieniądze budynek to kto będzie jego właścicielem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że docelowo budynek powinien stać 
się własnością spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., podobnie jak to się dzieje ze 
sprzętem. Jest to rozwiązane w odpowiednich umowach, które jeżeli komisja będzie sobie 
życzyła to zostaną jej przedłożone i każdy radny będzie mógł się z nimi zapoznać. Dzisiaj już 
Dom Lekarski S.A. zakupił za ponad dwa miliony złotych nowy sprzęt do szpitala. Zakup był 
również w oparciu o środki z programów unijnych, przy czym wymagana jest trwałość 
projektu, przez ten czas sprzęt de facto stanowi własność Domu Lekarskiego S.A. Natomiast 
w umowie procedury są tak spisane, że po ustąpieniu trwałości projektu (po upływie 5 lat) ten 
sprzęt zostanie przeniesiony na własność spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Jak 
zostanie przeniesiony na własność szpitala to Dom Lekarski S.A. zwiększa swoje udziały  
w szpitalu. Z kolei powiat musi pilnować tego, żeby pozostawić 10% udziałów. Sprzęt nie 
będzie wnoszony do spółki po cenie zakupu, tylko zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, 
wyceniany na daną chwilę, po aktualnej wartości. Gdyby de facto okazało się, że sprzęt jest 
przydatny a mimo to został wyceniony na wartość użytkową zero to wtedy nie zostanie on 
zaliczony i nie zwiększy udziału. Sprzęt jest w szpitalu i służy pacjentom. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że na pewno powiat ma jakieś zobowiązania w tej 
chwili w związku z budową szpitala. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat nie ma żadnych 
zobowiązań. Pokazując w zapisach ten milion złotych, pokazuje się wspólnikowi gotowość 
wsparcia w działaniach. Dodał, że rozumie pewne zobowiązania powzięte przez Dom 
Lekarski S.A. ale trzeba być elastycznym i nawet wyobraża sobie taką sytuację, że jak będą 
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jakieś kłopoty to powiat powinien pokazać, że daje ale wspólnik musi to zwrócić. Należy 
poczekać na pozwolenie na budowę. 
 
Radna Joanna Kostrzewa poprosiła o przedstawienie umowy między powiatem a Domem 
Lekarskim S.A. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski przekazał materiały komisji, które stanowią zał.  
nr 3.  
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy szpital przynosi straty. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że od kiedy Dom Lekarski S.A. jest 
wspólnikiem powiatu, od około dwóch lat zamykany jest wspólnie rok budżetowy i szpital 
przynosił zawsze dodatni wynik między 200 000 a 300 000 zł. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy pozostały duże straty z poprzednich lat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że około 900 000 zł z okresu dwóch 
lat. Dodał, że na majątku powiatu działa Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. W wyniku 
rozmów został wynegocjowany czynsz przez oferenta - Dom Lekarski S.A., w wysokości 
230 000 zł. De facto czynsz płacony jest przez spółkę Szpital Powiatowy Sp. z o.o. i tu 
występowały pewne trudności w płaceniu tego czynszu, ponieważ były potrzeby remontowe 
w budynku. Zarząd Powiatu doszedł do wniosku i w ubiegłym roku zmodyfikowano umowę 
tak, że ten czynsz został podzielony na dwie stawki, czyli stałą stawkę 70 000 zł (to kwota 
którą szpital płacił powiatowi kiedy powiat był 100% udziałowcem), a pozostała kwota 
160 000 zł jest kwotą ruchomą czyli dyrekcja Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 
informuje Zarząd Powiatu o planach dotyczących bieżących remontów. Zatem jak zostanie 
zrobiony remont na substancji powiatu do kwoty 160 000 zł to powiat już nie wystawia 
żadnej faktury spółce. Jest to na utrzymanie i remonty budynków. Kiedy tenże czynsz 
wpływa do budżetu powiatu to takie działania podlegają pewnej ocenie przez środowisko 
lokalne i powiat chciał odejść od stanowiska, że zaczyna „żyć” na szpitalu.  
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, ale czy to jest coś złego. Jeżeli coś przynosi zyski, 
powiat to rozbudował i stworzył coś fajnego, do tego może jeszcze lepiej to rozbudować to 
dlaczego nie robić tego. Czy tylko dlatego, że ktoś może powiedzieć, że to źle w ocenie opinii 
publicznej, że powiat żyje na szpitalu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak jest w ocenie społecznej. 
Każdy radny otrzymał mandat właśnie od społeczeństwa. Z kolei jest tak, że nawet jak coś 
jest wynajmowane, oddane jest dzierżawcy to dzierżawca ma obowiązek ponoszenia kosztów 
remontowych na tak zwane części wspólne. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że te części można sukcesywnie remontować  
z przekazanych powiatowi pieniędzy i to się powinno bilansować. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że to się bilansuje. Powiat na czysto 
uzyskuje 70 000 zł a 160 000 zł jeżeli Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. nie 
wyremontuje to musi to zapłacić, a jeżeli wyremontuje za to nie przekazuje ich powiatowi. 
Jest to plus ponieważ to nie zubaża majątku własnego powiatu.  
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała o szpital w Chojnie. 
 



6 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o szpital w Chojnie 
to budynek szpitala jest tam własnością gminy Chojna. Szpital w Gryfinie swego czasu w 
związku z tym, że budynek został sprzedany spółce Intermed utracił i nie chodzi o ten 
budynek chociaż jego sprzedaż przyniosła wiele niepotrzebnych perturbacji natomiast powiat 
utracił przez to możliwość kontraktowania specjalistyki z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Był taki okres, że szpital nie miał specjalistyki a jest ona bardzo potrzebna, poza tym była 
dochodowa. W momencie utworzenia spółki ta specjalistyka została odbudowana najpierw w 
Gryfinie w oparciu o posiadane miejsca oraz również w Chojnie, żeby pacjenci nie odchodzili 
do specjalistów w Dębnie. Szpital nie posiada w Chojnie swojego lokalu, ale Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. wygrała przetarg na część budynku Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy i do dzisiaj tam jest. Jest tam podpisany kontrakt z NFZ, ale 
lokalowa sytuacja spółki jest cały czas niestabilna. Po pierwsze nie jest opłacalne zakupienie 
budynku, który co jakiś czas jest wystawiany na sprzedaż przez WOMP. Chętnych nie ma, ale 
to powoduje, że co jakiś czas pojawia się problem, bo jak utracony zostanie ten budynek to i 
wówczas kontrakt. Natomiast powiat w Chojnie ma dosyć duże własne zasoby lokalowe i stąd 
też jest pomysł na to, żeby uszczknąć część z tej kwoty miliona do wykorzystania kubatury 
posiadanej przez powiat. Pomysł jest taki, że dla specjlistyki powiat poświęciłby 
pomieszczenia w filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a poradnia zostałaby 
przeniesiona na górę budynku, która jest wolna. Byłby to podwójny sukces, ponieważ w 
końcu zostałaby wykorzystana własna kubatura, która przynosi koszty stałe i byłby czynsz od 
spółki. Szpital dosyć dobrą politykę prowadzi jeżeli chodzi o współpracę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że to nie może być tak, że jak ludzie powiedzą,  
że coś jest źle to powiat nie może osiągać zysków, ze specjalistycznej przychodni w Chojnie. 
Powiat wyremontuje pomieszczenia, a Dom Lekarski S.A. będzie zarabiał na specjalistyce to 
wówczas ta dzierżawa powinna być odpowiednia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o Chojnę to zamiar 
jest taki, czy byłby tam Dom Lekarski S.A. czy nie, to po tylu latach należy budynek 
zagospodarować i oczywiście że oni będą musieli zapłacić za to powiatowi. Spółka Szpital 
Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. nic nie dostaje za darmo, ale należy spojrzeć na to tak,  
że powiat jest współwłaścicielem i ma 40% akcji. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że nie ma co się wyzbywać udziałów w czymś co 
idzie w dobrym kierunku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat może utrzymywać stosunek 
40/60 jest to jedynie kwestia tego czy chce, czy to się opłaca czy też nie. Dodał, że milion 
złotych został zaplanowany na różne aspekty ze służby zdrowia. W Chojnie jeżeli te 
pieniądze zostaną wykorzystane to tylko dla siebie żeby przystosować budynek na 
specjalistykę, przy czym może się okazać, że znajdą się inni specjaliści to powiat może też 
innym wydzierżawić. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że jeżeli oni są dobrze funkcjonującą spółką i jeżeli 
przynoszą zyski to nie warto się pozbywać takiego kogoś kto dobrze pracuje. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o Gryfino to powiat 
razem z Domem Lekarskim S.A. może budować i wtedy trzeba tak to robić żeby do tego nie 
dokładać. Jest jeszcze za mało konkretów, żeby powiedzieć w jakim kierunku będzie szedł 
powiat. 
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Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy będzie tam sama specjalistyka czy POZ  
i specjalistyka. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że rozwijana jest tam tylko 
specjalistyka. WOMP przy wydzierżawianiu budynku stawia warunek, że tam ma być 
prowadzony POZ, dlatego nie znajduje nabywcy. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że pyta o to, ponieważ doktor Rydzewska jest 
zainteresowana budową POZ w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jemu trudno jest powiedzieć, 
ponieważ doktor Rydzewska jest pracownikiem spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie  
Sp. z o.o. Jest ordynatorem nowo otwartego oddziału opieki paliatywnej. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że jest to jedynie część pytań, które chce zadać. Jest 
osobą dociekliwą. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że proponuje najpierw zapoznać się z 
przekazanymi umowami i wówczas pytać. Myśli, że dla wszystkich radnych ambicją jest to, 
żeby szpital rozwinął się na terenie powiatu, a ten rozwój jest możliwy na pewno poprzez 
rozbudowę i rolą powiatu jest wymóc na partnerze, który się zobowiązał, realizację tego 
zobowiązania a może nawet w pewnym zakresie mu pomóc, ale nie własnym kosztem. Taka 
przyświeca tutaj filozofia. Dodatkowo należy spojrzeć na szpital w Gryfinie poprzez pryzmat 
miejsc pracy. Dodał, że w lutym lub na początku marca zostanie zorganizowane wspólne 
posiedzenie komisji stałych, na której główną rolę będzie wiódł wspólnik Dom Lekarski S.A. 
i przedstawi na jakim etapie są plany budowy oraz jakie są możliwości realizacji tego. Dodał, 
że te dwie rzeczy wpisane do budżetu na 2015 r., które pokazują deficyt to one w rezultacie 
mogą w ogóle nie wystąpić. Po pierwsze 400 000 zł jest wpisane, ponieważ jeszcze w 
zeszłym roku został złożony projekt do Funduszu Norweskiego na działania dotyczące 
wyposażenia domów pomocy społecznej plus stworzenie czy rozszerzenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego. Wygląda to w ten sposób, że w imieniu powiatu wniosek składał 
PCPR w Gryfinie, który w pierwszej kolejności nie uzyskał całkowitej ilości punktów do 
zakwalifikowania. Jest to program Ministerstwa Zdrowia. Po czym pod koniec 2014 roku 
powiat otrzymał informację, że wniosek zostaje wciągnięty na listę rezerwową stąd decyzja o 
przygotowaniu się finansowym. Zapis 400 000 zł z tym, że to jest nadwyżka budżetowa i inne 
środki wolne, które pozostały z 2014 roku. Natomiast tylko i wyłącznie ten milion złotych, 
jeżeli zajdzie taka konieczność to jest wskazane, jeżeli będzie zgoda Rady na wzięcie kredytu, 
aby można było rozpocząć budowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. Może się 
okazać, że Dom Lekarski S.A. pozyska takie środki, że w ogóle na tym etapie nie będzie to 
potrzebne. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że zatem jeżeli będzie budowa szpitala to znaczy,  
że wstrzymuje się Chojnę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że też będzie robione w Chojnie. 
Zakłada to, co wynika z umowy to budowa szpitala w Gryfinie jest zobowiązaniem Domu 
Lekarskiego S.A. Uważa, że rola wspólnika też jest taka, że jeżeli okazałoby się że Dom 
Lekarski S.A. powiedziałby, że jest gotowy ale będą zwlekali jeszcze z jakiejś przyczyny to 
powiat może odpowiedzieć tak, że jest w stanie im pożyczyć tak i taką kwotę albo to on 
rozpocznie budowę i rozliczy pierwsze faktury, a w umowie zapisze jak to zostanie 
rozliczone. Odnośnie Chojny to powiat nie jest gotowy do sprawy Chojny, gdyż została w 
tym roku powołana komisja składająca się z urzędników i Domu Lekarskiego S.A. Musi 
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powstać tam dokumentacja. Ale żeby cokolwiek rozpocząć to musi to zadanie zostać wpisane 
w budżecie. Do wszystkiego należy podchodzić ostrożnie trzeba spojrzeć najpierw co należy 
spłacać, a 1 600 000 zł to jest spłata też za służbę zdrowia, za obligacje które były jeszcze 
brane w 2005 roku, a ponieważ były wzięte z trzyletnią karencją to kolejna kadencja Rady 
zaczęła spłatę. Do tego zostały tak rozpisane raty, że połowa z tego jest spłacana w ciągu 
czterech miesięcy, bo w grudnia wynosiła spłata 600 000 zł, teraz aż 1 600 000 zł. Wbrew 
pozorom nie jest to dla powiatu jakiś wielki wysiłek gdyby jednak był on rozłożony 
odpowiednio w czasie. Natomiast jeżeli kumuluje się to w marcu z wypłatą 13-tek to już 
stanowi to problem. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że ze starych rzeczy to kiedyś powiat oddał liceum 
dla gminy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że „powiat oddał” jest skrótem 
myślowym. Powiat owszem oddał zadanie natomiast na czas wykonywania tego zadania dał 
do realizacji liceum, lecz dalej jest to majątek powiatu. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że było tam zobowiązanie, że w zamian powiat ma 
ocieplić którąś ze szkół (nr 1). Najpierw były zabezpieczone pieniądze w budżecie powiatu  
ze dwa razy, na co z kolei gmina nie miała pieniędzy. W sumie nigdy nie złożyło się tak 
razem, żeby wykonać to zadanie. Radna powiedziała, że jej wyborcy pytają się co z tym 
dociepleniem czy w ogóle jest taka możliwość w przyszłości umieszczenia tego zadania  
w budżecie. Dodała, że gmina wyremontowała salę gimnastyczną, zgodnie z zobowiązaniem.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zgodnie z umową każda ze stron 
powinna wykonać co do niej należy. W związku z tym, że w umowie został określony termin  
do którego gmina mogła skorzystać z oferty powiatu, w oparciu o procedurę dotyczącą 
składania wniosków do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Niestety gmina z tego 
nie skorzystała, a była zobowiązana. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że jest tam zapisane, że każda ze stron może 
wypowiedzieć umowę, ale w tym momencie gmina zostaje właścicielem. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zostanie właścicielem to odnośnie 
innej rzeczy. Umowa ta w sobie również zakładała oprócz przekazania tego zadania to,  
że gmina na terenie szkoły wybuduje nową salę gimnastyczną. Jeżeli chodzi o własność to 
zapewne jest zapisane, że gdyby umowa została rozwiązana to chodzi o salę gimnastyczną. 
Tylko, że gmina do dnia dzisiejszego nie wybudowała żadnej hali sportowej. Powiat 
przekazał pewne zadanie gminie, po tych latach jakby spojrzeć kto jak komu pomógł to 
pomoc była wzajemna, a przede wszystkim dla społeczności gryfińskiej. Od razu została 
stworzona możliwość rozgęszczenie szkoły, bo de facto to gmina musiałaby wybudować 
sobie nową szkołę. Ideą było stworzenie tam trochę innej szkoły, żeby jednak nie było 
zespołu obwodowego tylko bez obwodowy, żeby przyjmować na bazie świadectw czyli 
liceum dla młodzieży, która chce się uczyć. Nie udało się to. Gmina nie wybudowała hali  
i nie skorzystała ze wskazywanych terminów. Gdyby tak chcieć racjonalnie postępować to 
dzisiaj powiat powinien wypowiedzieć umowę gminie. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że patrząc racjonalnie to czy powiat na tym nie 
straciłby. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że teoretycznie powiat mógłby 
wypowiedzieć tę umowę, przenieść liceum do ZSP nr 2 w Gryfinie na ul. Łużyckiej,  
a od gminy wymagać płacenia czynszu za budynek szkoły. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że gmina dokonywała remontów w szkole. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że obowiązkiem powiatu jest 
kontrolowanie umów, przy czym powiat wielokrotnie zapytywał gminę co zostało zrobione  
w szkole i dodał, że oczekiwania powiatu były zdecydowanie większe. Nie wie, w jakim 
zakresie dokonane zostały remonty, wręcz jest przekonany, że nie została wyremontowana 
szkoła. Jedna rzecz, która została zrobiona to przyłącze pod nową salę, ale samej sali nie ma  
i nie będzie. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że został zrobiony dach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że istniejący dach to ten z którym 
została przekazana szkoła. Wygląda na to, że wyborcy wprowadzili panią radną w błąd. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że chodzi o nauczycieli, którzy zgłaszają, że dzieci 
marzną w tej szkole. Dobrze byłoby gdyby to docieplenie zostało zrobione czy to przez gminę 
czy też przez powiat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat dotrzymał swoich 
zobowiązań. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że prawda jest taka że dwa razy pieniądze były 
zabezpieczone na ten cel przez powiat. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że do rozmów na ten temat usiądzie  
z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino i zapyta co gmina może zaproponować w tej sprawie.  
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że nie wiadomo czy burmistrz będzie 
zainteresowany, na pewno zainteresowani są nauczyciele, którzy pracują na tym majątku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zapewne burmistrz jest 
zainteresowany, bo każdy odpowiada za swoją substancję. Obiekty powiatowe wyglądają  
w miarę dobrze i wszystkie są docieplone. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy na ulicy Szczecińskiej w obiekcie powiatu będzie 
winda. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że inwestycja prowadzona jest przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. Na ten 
moment powiat zabezpieczył kwotę 250 000 zł w budżecie. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że zatem to powinno wystarczyć na windę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że według kosztorysu 
przedstawionego przez stowarzyszenie to koszt 350 000 zł. Powiat w przeciągu pięciu 
ostatnich lat wybudował cztery windy i uważa, że z tą kwotą nie powinno być problemu. 
 
Radna Joanna Kostrzewa dodała, że rzędu 150 000 do 200 000 zł. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że z pewnością są to odpowiednie 
środki, żeby wybudować windę i jeszcze coś zrobić, ewentualnie pozyskać środki z zewnątrz, 
bo co roku są programy ogłaszane przez PFRON. W tym roku z kolei powiat buduje windę  
w ZSP nr 2 w Gryfinie i jeżeli będzie taka szansa to też powiat będzie chciał skorzystać z tego 
programu. 
 
Radny Mariusz Adamski powiedział, że po analizie należy stwierdzić,  
że budżet przede wszystkim jest budżetem racjonalnym i w pewnych elementach 
wybiegającym w przyszłość, o których to zabezpieczeniach mówił pan Starosta.  
  
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik Przewodniczący zaproponował, aby komisja 
pozytywnie zarekomendowała ten projekt budżetu w zaproponowanym kształcie. Zapytał 
jednocześnie o dochody własne powiatu. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że dochody własne są to dochody, które 
powiat ma przypisane jako własne źródła finansowania, zdefiniowane według ustawy  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wskazane i wymienione w punktach od 1 
do 12. Przy czym jeden z tych punktów mówi, że są to również dochody pobierane na 
podstawie odrębnych ustaw np. ustawa o drogach publicznych, ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, prawo geodezyjne, kartograficzne, czy też prawo ochrony środowiska.  
W tych ustawach znajdują się tytuły wpływów do budżetu, które w tym przypadku stanowią 
dochody własne. Zostały one pogrupowane tak, jak nakazuje ustawa o finansach, czyli  
w obrębie działów, ze wskazaniem które to źródła są uznane za własne i jakie łączne kwoty  
w każdym z działów zostały zaplanowane.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w tablicy nr 1 są wykazane dochody 
własne, a w tablicy nr 2 jak spojrzy się na transport są pokazane na przykład źródła 
zewnętrzne na drogi czyli na przykład Schetynówka – kwota 2 250 000 zł. To będzie dotacja. 
Są pewne rzeczy narzucone w sposobie konstruowania budżetu. 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że między pierwszą wersją a tą  
w dzisiejszych materiałach, załączona jest jedna zmiana a dotyczy tylko i wyłącznie jednej 
kwoty, która w pierwotnej wersji projektu budżetu uznana została za dochody przypisane  
do realizacji starostwu jako jednostce organizacyjnej. Konkretnie chodzi o kwotę 580 000 zł, 
która stanowi wkład własny do dużego projektu inwestycyjnego, który będzie realizowany 
przez Stowarzyszenie Dom z Sercem prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
Zdroju. Stowarzyszenie złożyło wniosek aplikacyjny o środki zewnętrzne, które mają być 
przeznaczone na inwestycję dotyczącą restauracji obiektu zabytkowego, w tym elewację, 
wykonywanie prac w parku przylegającym do obiektu. Z uwagi na fakt, że zadanie będzie 
realizowane przez stowarzyszenie to druga wersja uchwały budżetowej dotyczy tego,  
że kwota 580 000 zł jest uznana za dotację, która będzie przekazana stowarzyszeniu. Kwota ta 
znalazła się w załączniku nr 8. Z uwagi na ten fakt zmiana również nastąpiła w wieloletniej 
prognozie finansowej w załączniku nr 1, gdzie grupowane są m.in. wydatki na poszczególne 
tytuły. Tam też ta kwota została uznana za dotację. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie tego. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy są plany dotyczące budowy obwodnicy Gryfina. 
Czy coś takiego można byłoby gdzieś w planach wykonać, żeby omijać nieszczęsną ulicę 
Łużycką?  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w jakiejś części zostało to 
wykonane natomiast kolejna rzecz należy już do gminy. Jest możliwość objazdu, skrętu  
do Pniewa, za Pniewem wjechania w drogę, którą powiat zrobił w ramach RPO już cztery lata 
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temu tj. drogę Bartkowo- Gajki i w tym momencie jak się wyjeżdża na drogę Gryfino-Linie, 
gdyby ją przedłużyć przez drogę gminną to się praktycznie wyjeżdża na wysokości Wełtynia. 
Jest to już kwestia jakby rozmowy czy podjęcia inicjatywy przez gminę. Powiat też ma 
problemy z ulicą Łużycką o tyle, że cały ruch wjeżdża na drogę powiatową i na ulicy 
Pomorskiej są wielkie perturbacje. Problem jest też taki, że powiat musi trzymać się swoich 
kompetencji i przy tym nie może wyręczać roli gospodarza, jakim jest burmistrz. Oczywiście 
samorządy powinny ze sobą współpracować. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że zostanie zorganizowane 
spotkanie przewodniczących poszczególnych rad gminnych z terenu całego powiatu w celu 
zebrania tematów dotyczących całego powiatu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest po spotkaniu z przedstawicielami 
gminy w sprawie rozwiązania problemów, które od lat nie udawało się rozwiązać a dotyczą 
miejscowości Żabnica – dojazd do Gryfskandu. Na spotkaniu zapadły dobre ustalenia. 
Problemy, o których wspomniała radna J. Kostrzewa na pewno będą poruszane  
na spotkaniach. 
 
Radny Piotr Bugajski zapytał o zaplanowaną kwotę 1 300 000 zł z tytułu odpłatnego 
nabycia nieruchomości. Które nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży? 
 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wskazał nieruchomości, które znajdują się  
w Gryfinie. Są to działki w pełni przygotowane do sprzedaży w formie przetargu. Inna 
nieruchomość również znajduje się w Gryfinie - działki w obrębie III miasta. Jest jeszcze 
nieruchomość w Mieszkowicach, która też jest przygotowana do sprzedaży. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że została sprzedana działka  
przed sklepem Lidl za cenę ustaloną przez Zarząd w wysokości 360 000 zł. Ze sprzedażami 
nieruchomości bywają kłopoty i wówczas następuje korygowanie budżetu. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział odnosząc się do wydatków związanych z drogami,  
w tabeli nr 7 zostało zapisane 150 000 zł na zadanie - przebudowa chodników w ciągu dróg 
powiatowych. Czy są już jakieś porozumienia spisane z gminami? 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że to dotyczy porozumień z gminami  
i tak jak co roku powiat będzie spotykać się z gminami i rozmawiać kto chciałby z powiatem 
w tym zakresie współpracować. Wszystkie środki przeznaczone na drogi powiatowe, zarówno 
na inwestycje, jak i wydatki na bieżące utrzymanie, łącznie stanowią kwotę 8 650 000 zł. 
Jednak nie wszystkie środki są oznaczone, jak wspomniana kwota 150 000 zł. Chodniki  
na pewno są bardzo ważne, bo poprawiają bezpieczeństwo na drogach, ale powiat w swoich 
zadaniach rozliczany jest przede wszystkim ze stanu nawierzchni dróg i to stanowi priorytet. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy może się dowiedzieć kto składał jakie wnioski  
na drogi do tego budżetu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że tak i przekazał dla członków komisji 
wykaz propozycji złożonych do projektu budżetu na 2015 rok, zał. nr 4. 
 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 
 



12 

Radny Piotr Bugajski zapytał, czy jest szansa na realizację kontynuacji przebudowy drogi 
Trzcińsko-Zdrój-Goglice. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na fragment tej drogi został złożony 
wniosek do FOGRu. Dodał, że dróg powiatowych jest bardzo dużo około 640 kilometrów.  
Co roku powiat stara się poprawiać tę bazę, łatania stara się zamieniać na odtwarzanie 
nawierzchni na dłuższych odcinkach, bo to przynosi lepszy efekt. Ale niestety w tym roku 
jeżeli chodzi o środki zewnętrzne powiat będzie mógł się opierać na dwóch rzeczach:  
na Schetywce na drogę w Chojnie, co pozwoli zamknąć tamten obszar dróg i ciężar uwagi 
przenieść na Gryfino, jak również sprawa FOGRu. Zapisana jest również kontynuacja tematu 
Starego Czarnowa, czyli drogi w kierunku Szczecina. Sprawa dotyczy trudnego i długiego 
odcinka drogi, wymagającego dużych nakładów finansowych. Jeżeli chodzi o drogi to 
otwierają się większe perspektywy o tym powiat chce rozmawiać z gminami. Kwestia 
korzystania z PROWu (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), w ramach którego będzie 
można też realizować drogi powiatowe. Z tego źródła powiat na pewno będzie chciał 
pozyskiwać środki. W dużej części drogi powiatowe przebiegają przez sołectwa i w takich 
przypadkach powiat będzie proponował współpracę na zasadzie przekazywania na czas 
realizacji czy trwałości projektu taką drogę. Wówczas po złożeniu wniosku przez gminę 
powiat będzie wszystko przygotowywał i dawał nawet udział własny do zadania. Powiat chce 
zwiększyć możliwość remontów dróg powiatowych w ramach pojawiających się środków. 
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik zapytał, czy istnieje plan wykorzystania środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie usuwania azbestu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat w ramach Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska stworzył program dla gmin. Została stworzona możliwość 
taka, żeby gminy mogły korzystać ze środków powiatowych jak i wojewódzkich, ponieważ 
powiat na swoich obiektach nie ma takiego problemu. Poszczególni mieszkańcy mogli 
skorzystać, ale poprzez gminę, która występowała w ich imieniu.  
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik przedstawił stanowiska poszczególnych komisji 
stałych do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2015. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik przedstawił opinię do projektu budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2015 rok, która następnie bez uwag została jednogłośnie przyjęta  
przez członków komisji. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie  
do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr 5. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 (druk 
nr 9/III);  

 
Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że dane wynikające z projektu budżetu  
na 2015 rok muszą być zgodne i przeniesione do wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
na lata 2015-2039. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 2/III); 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk  
nr 3/III); 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. (druk nr 4/III); 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 4 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Piotr Bugajski złożył wniosek o następującej treści: 
- prośba do Wydziału Zarządzania Drogami o dokonanie oceny drzew (topoli) rosnących  
przy ul. Polnej w Trzcińsku-Zdroju pod kątem sprawdzenia zasadności ich wycięcia. Podczas 
złych warunkach atmosferycznych mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi mieszkających  
w okolicznych budynkach.  
Pismo znak: BRZ.0012.1.1.2015 

 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.00. 
  

Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Łysik 


