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 PROTOKÓŁ NR 38/18 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 30.01.2018 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy, Przewodniczący Rady Roman Michalski, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz zaproszeni 
naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący 
komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 38 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 37/17 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha i Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Zenon Trzepacz. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 8/XXXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Spółka Play wystąpiła do powiatu o wyrażenie zgody  
na dzierżawę około 100 m2 nieruchomości na postawienie masztu telekomunikacyjnego  
na działce położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino. Jest to 
naprzeciwko dworca kolejowego, gdzie była kiedyś baza dróg i miejsce składowania 
materiałów w celu zimowego utrzymania dróg. Przez wiele lat powiat podejmował różne 
działania w celu sprzedaży lub dzierżawy, występował do gminy Gryfino o decyzję  
o warunkach zabudowy na różne cele, lecz nic nie udało się osiągnąć. Planu nie ma na tę 
nieruchomość. Jest studium, w którym wpisane jest budownictwo mieszkaniowe. Stąd, żeby 
chociaż w części wykorzystać nieruchomość, został przygotowany projekt uchwały.  
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że ewentualna zgoda Rady na zawarcie takiej umowy, 
wcale nie skutkuje tym, że powstanie wieża telefonii komórkowej. Firma Play i tak będzie 
musiała wystąpić do gminy o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego.  
To firma ponosi ryzyko czy otrzyma pozytywną decyzję. Zrozumiałe jest też to, że firma 
występuje o dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy nić 3 lata, bo to daje możliwość 
rozwoju i zwrotu poniesionych kosztów inwestycji. 
 
Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że wszystkie komisje stałe, które 
odbyły się do tej pory złożyły wnioski o zdjęciu projektu uchwały z porządku obrad 
najbliższej sesji. 
 
Na posiedzenie przyszli radna Joanna Kostrzewa i radny Mariusz Adamski (3+2=5). 
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Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Zenon Trzepacz podziękował za możliwość 
uczestniczenia w posiedzeniu komisji. Jego obecność jest podyktowana protestem 
mieszkańców w związku z próbą podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości o powierzchni około 100 m2 w miejscowości Daleszewo. Jest to w rejonie 
ulicy Zielonej. Sygnały o podjęciu takiej uchwały wywołały duże wzburzenie wśród 
mieszkańców. Jest to działka, która przylega bezpośrednio do działki, na której znajdują się 
trzy budynki położone na wzniesieniu. Działka Starostwa znajduje się w dolinie, czyli do 
wysokości połowy planowanego masztu byłyby dachy tych budynków w odległości 50-70 
metrów. Lokalizacja tego obiektu byłaby w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
mieszkalnych niekorzystnie oddziaływując na zdrowie i komfort życia. Z drugiej strony 
działki, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki, są dwa domy, w tym jeden nowo 
wybudowany budynek mieszkalny młodej rodziny. Budynki położone są na skarpie. Gdyby 
tam była jakaś góra, wzniesienie to może to oddziaływanie byłoby mniejsze, chociaż nikt nie 
wie do końca jakie to ma oddziaływanie na ludzki organizm. Są to nowe technologie. 
Mieszkańcy bardzo zdecydowania sprzeciwiają się temu. Przez dwadzieścia lat  
na przedmiotowej działce funkcjonowała wytwórnia mas bitumicznych, która zatruwała życie 
mieszkańcom ulicy Zielonej w Daleszewie. Mieszkańcy czują się zapomniani, że nikt o nich 
nie pamięta i nie troszczy się o nich, a chcieliby w miarę spokojnie żyć w przyzwoitych 
warunkach. Tam mieszkają wielopokoleniowe rodziny, starsi, młodsi i małe dzieci.  
W odczuciu mieszkańców inwestycja w tym miejscu będzie z pewnością źródłem konfliktów. 
Radny zaapelował do członków komisji jeżeli istnieje taka możliwość, żeby wycofać tą 
uchwałę. Radny zaproponował, że za jakiś czas można byłoby zrobić spotkanie  
z mieszkańcami, pokazać argumenty, przedstawić analizy i badania. Radny poinformował,  
że złożył do Starostwa Powiatowego pismo kierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu  
z prośbą o wycofanie tej uchwały na prośbę mieszkańców (stanowi załącznik nr 3).  
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że poruszając się po Polsce widać maszty 
położone między zabudowaniami, 30-50 metrów od budynków. 
 
Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Zenon Trzepacz powiedział, że tam też już jest jeden 
maszt antenowy w odległości 150-200 metrów, ale na wzniesieniu. Mimo wszystko nie wie 
czy ktokolwiek chciałby tak mieszkać. Brak jest potwierdzających badań na temat takiego 
wpływu na człowieka.  
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że tak samo jest z noszeniem przy sobie telefonów 
komórkowych, skutków ubocznych jeszcze nie widać. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że z tego co powiedziała pani naczelnik wywnioskował, 
że już było kilka prób sprzedaży nieruchomości i nie ma chętnych na nią. Maszty generalnie 
stanowią problem społeczny. W Trzcińsku-Zdroju jest telefonia komórkowa na wieży 
kościelnej w centrum miasta i nikomu nic się nie dzieje. Jednak rozumie obawy, że może to 
mieć wpływ na człowieka. Każda ze stron może przedstawić sto różnych raportów  
o szkodliwości bądź nie. Finalnie decyzję podejmie Rada. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha i Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Zenon Trzepacz. 
 

Komisja nie głosowała nad przedstawionym projektem. 
 
Komisja Budżetu i Gospodarki jednogłośnie przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad sesji Rady Powiatu w Gryfinie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy części nieruchomości 
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stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, 
gmina Gryfino (druk nr 8/XXXVI). 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. (druk nr 3/XXXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2017 r. (druk nr 4/XXXVI); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. (druk nr 5/XXXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2017 r. 
(druk nr 6/XXXVI); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2018 r. (druk  
nr 7/XXXVI); 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt  

(4 za, 0 przeciw, 1 wstrz. się). 
 
Posiedzenie opuścił radny Piotr Bugajski (5-1=4). 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej  
od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (druk nr 9/XXXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wystąpiła  
z wnioskiem o wyrażenie zgody do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela. Chodzi o podwyższenie 
wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli, spowodowane brakiem nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu na rynku pracy. Podwyżka wyniesie około 400 zł brutto 
miesięcznie. Koszt finansowy roczny wyniesie 5 781,00 zł podwyżki.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Na posiedzenie przyszedł radny Piotr Bugajski (4+1=5). 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych  
na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 10/XXXVI);  

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i powoduje to utratę mocy dotychczasowych 
zapisów dotyczących trybu udzielania i rozliczania przedmiotowych dotacji. W związku  
z powyższym, konieczne jest podjęcie uchwały na podstawie nowych przepisów  
i wyeliminowanie z obiegu prawnego dotychczas obowiązującej uchwały Nr XXX/197/2017 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 
gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że w paragrafie 2 punkcie 2 cyt. „Organ 
prowadzący dokumentuje uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kursu (…)”, mowa jest o dotacji, że trzeba 
złożyć wniosek w terminie do 30 września poprzedniego roku do Zarządu Powiatu. A później 
mowa jest o udokumentowaniu kwalifikacji. Kto i po co ma dokumentować te kwalifikacje. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że organ prowadzący. Projekt uchwały określa wszystkie możliwe sytuacje 
kiedy ma już w ewidencji szkołę lub placówkę albo będzie mieć. Powiat może dotować m.in. 
zasadnicze szkoły zawodowe, w których mogą być prowadzone kursy zawodowe 
potwierdzające kwalifikacje. Na które komisja OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) 
wydaje zaświadczenie. Żeby otrzymać refundację, czyli dofinansowanie na każdego ucznia 
który pozyska takie kwalifikacje, musi złożyć organ prowadzący taką szkołę odpowiednie 
dokumenty potwierdzające takie zdarzenie. Jest to na podstawie ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że w takim razie nie po polsku jest to napisane. 
Mówimy o dotacji, a później organ prowadzący dokumentuje uzyskanie świadectwa 
potwierdzającego kwalifikacje. To wygląda tak, jakby organ prowadzący potwierdzał 
kwalifikacje tego, który ubiegał się o dotację. A chodzi o przyszłego uczestnika kursu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w tym momencie organem 
prowadzącym jest osoba fizyczna albo prawna i to ona musi mieć kwalifikacje. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że powiat najpierw udziela dotacji a tu przechodzi 
się już do szkolenia. Mam dotację, jestem organem prowadzącym i szkolę ludzi, później 
wydaje im świadectwa.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że świadectwa wydaje OKE, nie powiat. Jest to dwuetapowo: na 30 września 
składa do powiatu wniosek, który jest równoznaczny również z wpisem do Systemu 
Informacji Oświatowej - ilu może być potencjalnych uczniów kandydatów, którzy to skończą. 
Nie wszyscy podchodzą a jak podchodzą to nie wszyscy zdają. Później jak już ileś osób zda 
to musi przedstawić kolejną dokumentację, ponieważ musi być podstawa do wypłacenia już 
wtedy konkretnej dotacji.  
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie uchylający uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (druk nr 11/XXXVI); 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że obowiązujące dotychczas zapisy Karty Nauczyciela, stanowiące podstawę 
prawną ustalania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zostały uchylone (nie 
obowiązują od 1 stycznia 2018 r.). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
Posiedzenie opuściła radna Joanna Kostrzewa (5-1=4). 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2018 rok (druk nr 12/XXXVI);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały wnosi o dokonanie 
zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Modernizacja auli  
w budynku SOSW w Chojnie” w kwocie 107 469,00 zł. Jednocześnie kwotę tą proponuje się 
przeznaczyć na „Przebudowę budynku Sali gimnastycznej przy  ul. Podmurze 4  w SOSW  
w Chojnie”, w tym wymianę stolarki okiennej w wysokości 69 535,30 zł. Pozostałą kwotę  
37 933,74 zł na zadanie-remont elewacji Sali Gimnastycznej SOSW w Chojnie. Zwiększa się 
plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę  
92 295,96 zł w związku z realizacją przez PCPR pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd”, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 
92 295,96 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z  wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Planowane przychody budżetu wyniosą 8 592 295,96 zł, natomiast planowany deficyt 
budżetu wyniesie 7 822 295,96 zł. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Na posiedzenie przyszła radna Joanna Kostrzewa (4+1=5). 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2018-2039 (druk nr 13/XXXVI);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej dotyczą zmian wynikających ze zmian w projekcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2018 r., jak również urealnienia wielkości liczbowych 
wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego  
w latach 2018-2022”. Wszystkie zmiany szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad.4 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
Radny Piotr Bugajski poinformował, że w dniu 29 stycznia br. w formie elektronicznej 
przesłał do Biura Obsługi Rady i Zarządu interpelację dot. ujęcia przebudowy nawierzchni 
odcinka drogi powiatowej Trzcińsko- Zdrój - Chełm Dolny na wysokości kopalni żwiru  
w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu (stanowi zał. nr 4). 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że mieszkańcy ulicy Mickiewicza w Chojnie 
poprosili radnego o wyrażenie Zarządowi Powiatu ubolewania wobec sposobu wykonania 
remontu pn. Przebudowa mostu przy ulicy Mickiewicza, gdzie wykonana została droga  
o długości 0,5 kilometra. Każdy z mieszkańców miał wjazd na swoją posesję utwardzony  
od dziesięcioleci zwykłą ziemią. Po wykonaniu drogi, nawet nie-inżynier drogowiec wie,  
że jakoś zagospodarowuje się pobocza. Jedni robią to urobkiem bitumicznym, a inny jeszcze 
innym sposobem. Wykonawca inwestycji wysypał na pobocza zwykłą czarną ziemią, 
wygrzebaną z okolic rzeki. Kiedy przyszły deszcze, zrobiło się z tego błoto „po kolana”. 
Zarząd spostrzegł się że coś tam „nie gra” i podjął decyzję o utwardzeniu poboczy.  
W międzyczasie mieszkańcy spostrzegli się, że nie mają normalnych dojazdów do swoich 
posesji, więc dogadali się z wykonawcą inwestycji i za własne pieniądze robią je. Dlatego też 
mieszkańcy pytają, czy nie można było poczekać rok, skoro nie ma środków, to po co było  
to rozpoczynać. Utwardzenie poboczy są to dodatkowe prace. Ludzie są bardzo 
zdenerwowani, że muszą płacić i przeżywać to. Natomiast radny chciałby podzielić się 
jeszcze jedną refleksją, kiedy odbierano dobrze wykonany remont ulicy w Gryfinie i remont 
drogi w Trzcińsku-Zdroju to otrzymał zaproszenie na otwarcie. Kiedy odbierano „partactwo” 
na ulicy Mickiewicza to radny nie został zaproszony, ponieważ wyraziłby opinię 
mieszkańców, gdyż mieszka w jej okolicy. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że cała inwestycja polegała  
na przebudowie mostu, a to że wykonano drogi dojazdowe, po prostu chciano w ten sposób 
poprawić mieszkańcom dojazd do domów. Można było tego nie robić, a zrobiono tylko 
dlatego że sama nakładka na tej ulicy była w złym stanie. Od razu przy ogłoszeniu przetargu 
powiedziane było że dojazdy i chodniki nie będą robione, ponieważ nie było to przewidziane 
w zakresie robót tej inwestycji. Gdyby nie było takich opadów deszczu to prawdopodobnie 
nikt by nie podnosił czarnoziemu na poboczu, ponieważ on prawdopodobnie zarósłby już 
trawą i byłoby akurat po sprawie. Ale każdy wie o tym, że pogoda w tym roku jest 
niesprzyjająca jeżeli chodzi o opady. Cały problem jest taki, że woda z drogi krajowej 
również spływa w ulicę Mickiewicza i to ona dodatkowo spowodowała napiętrzanie się wód 
na poboczu. Zarząd zdecydował o położeniu krawężników, żeby uniemożliwić wpływ wody 
na pobocze i umożliwić jej spływ w kierunku rzeki. Każdy wie o tym, że klienci weterynarii 
przyjeżdżają, wjeżdżają i rozjeżdżają te pobocza. Dlatego też pobocza utwardzono kratką 
betonową, żeby ich już nie rozjeżdżać. Nikt nie planował nigdy wjazdów, ponieważ nie było 
to takie typowe robienie drogi jak w Gryfinie czy w Trzcińsku-Zdroju, bo tam wykonywane 
były remonty dróg z chodnikami i dojazdami do posesji. Tutaj mieszkańcy i tak mają plus 
tego wszystkiego, nawet jak wykonują sobie sami podjazdy, bo nie muszą wypełniać pełnej 
dokumentacji na pozwolenie na wjazd i wszelkich uzgodnień, bo akurat tego nikt od nich nie 
wymaga.  
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że kiedy się robi drogę to pobocza są „poorane”  
i wyglądają jak pole. Radny otrzymał odpowiedź od pana naczelnika A. Durmy, że z drogi 
krajowej spływa woda. Z tej drogi krajowej spłynie może ze trzy wiadra wody. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że prosi o zaobserwowanie bo z drogi 
krajowej spływa woda aż spod ratusza. 
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Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że obserwował ulicę Mickiewicza. W tej chwili  
na odcinku 40 metrów od mostu tworzy się jeziorko w kierunku ostatniego budynku po lewej 
stronie, bo woda musi gdzieś spływać a nie ma gdzie, gdyż nie ma tam kratek ściekowych.  
W czasie opadów woda zatrzymuje się i stoi od krawędzi do połowy jezdni. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zostanie to sprawdzone przez 
Wydział Zarządzania Drogami. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór w Gryfinie czy w Trzcińsku-
Zdroju to były to uroczyste odbiory inwestycji. Natomiast tutaj nie było członków Zarządu 
Powiatu, gdyż był to typowy budowlany odbiór w obecności jedynie pracowników Wydziału 
Zarządzania Drogami. Nie było tutaj żadnych złośliwości. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00  
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Łysik 
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