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 PROTOKÓŁ NR 16/16 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 14:00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz-Bień, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma, 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk, konsultant 
ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - 
Katarzyna Poprawska. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
przewodniczący komisji Paweł Sławiński. Głównym tematem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz  
 
Ad. 2  
Porządek obrad 16. posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
Protokół nr 15/16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 29 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania imienia szkołom 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,  
ul. Łużycka 91 (druk nr 4/XVII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że z wnioskiem o nadanie imienia „Bohaterów Powstania Warszawskiego” 
szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie:  
II Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Zawodowemu, Zasadniczej Szkole Zawodowej 
oraz Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wystąpił Wicedyrektor. Natomiast  
o nadanie imienia zawnioskował Związek Powstańców Warszawskich Koło Terenowe  
w Szczecinie, z którym szkoła od kilku lat współpracuje, zaprasza na uroczystości szkolne lub 
spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Wybór patrona otrzymał akceptację 
organów Zespołu tj. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
Nadanie imienia szkołom nastąpi z dniem 1 września 2016 r. Akt założycielski stanowi 
załącznik do uchwały Rady Powiatu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020” (druk nr 5/XVII); 
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że wykonanie opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystyki dla 
Powiatu Gryfińskiego do roku 2020” zostało zlecone instytucji zewnętrznej. Został powołany 
zespół ekspercki składający się z członków Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Stowarzyszenia „Człowiek, Nauka, Środowisko”, który wykonał opracowanie przedmiotowej 
strategii. W części analitycznej przedstawiono diagnozę atrakcyjności turystycznej powiatu, 
rozumianej jako wypadkowa jego dostępności transportowej, walorów naturalnych  
i antropogenicznych oraz zagospodarowania turystycznego. Część strategiczna poświęcona 
jest zagadnieniom programowania rozwoju turystyki w powiecie. Jej podstawowa struktura 
składa się z misji i wizji rozwoju turystyki, których osiągnięcie umożliwi realizacja 
poszczególnych celów strategicznych. W każdym z celów zapisano także cele niższego rzędu, 
tak zwane cele operacyjne, poparte działaniami. To one tworzą katalog poszczególnych akcji, 
które należałoby podjąć, mając na uwadze rozwój szeroko rozumianej funkcji turystycznej  
w powiecie. Zadaniem strategii jest więc takie ukazanie potencjału turystycznego powiatu 
gryfińskiego, żeby zainteresowała się nim możliwie najszersza grupa turystów, a także ma 
stanowić narzędzie umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych. 
 
Radny Tomasz Mirakowiski zapytał, czy w historii Powiatu jest to pierwszy dokument. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że w historii Powiat jest to pierwszy dokument, gminy również takiego nie 
posiadają.  
 
Radny Tomasz Mirakowiski zapytał, czy gminy uczestniczyły przy tworzeniu tego 
dokumentu. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że gminy uczestniczyły. Dodała, że uczestniczyli w tym ankieterzy – 
mieszkańcy z gmin, była współpraca z gminami, do części analitycznej zbierano dane. 
Następnie miały miejsce konsultacje, dokument został przesłany do wszystkich gmin,  
do jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, osób pracujących w turystyce. 
Dodatkowo było spotkanie ze stroną niemiecką, z izbą turystyki, gdzie również został 
przedstawiony dokument, na który bardzo pozytywnie zareagowała.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w Starostwie Powiatowym  
w Gryfinie odbyła się konsultacja, na którą również zaproszeni byli radni. Odnosząc  
się do samego dokumentu Starosta poinformował, że w takim dokumencie nie ma 
konkretnych zadań, natomiast jeżeli chodzi o dwa działania w RPO to wymogiem złożenia 
aplikacji zarówno przez Powiat, gminę, czy przedsiębiorcę, jest posiadanie strategii. Bez tego 
dokumentu nie można złożyć wniosku aplikacyjnego, który de facto musi być spójny  
ze strategią. Dodał, że w przypadku kiedy skończy się okres aplikacyjny będzie można 
sprawdzić kto z terenu powiatu podjął wysiłki nad pozyskaniem środków i czy korzystał  
z tego dokumentu.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień.  

 
III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa  
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w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (druk  
nr 6/XVII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku  
z perspektywą nowych środków unijnych Województwo Zachodniopomorskie opracowało 
koncepcję „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. Koncepcja ta ma na celu 
wyselekcjonowanie korytarzy, którymi trasy rowerowe, drogi leśne, ścieżki mają prowadzić 
do największych atrakcji tego regionu. Koncepcja obejmuje również Powiat Gryfiński.  
W przygotowanym opracowaniu na terenie powiatu znajdują się dwa korytarze: trasa 
Pojezierna, która przebiega w poziomie powiatu na wysokości gmin Cedynia i Moryń 3 oraz 
trasa Doliny Tywy, która praktycznie przebiega z południa na północ powiatu. Wobec tego 
województwo poszukuje partnerów do realizacji konkretnych inwestycji  
w wyselekcjonowanych korytarzach. W pierwszym etapie jako priorytet województwo 
wskazuje trasę Doliny Tywy, w zakresie dróg powiatowych wpisuje się to jako odcinek drogi 
Gryfino-Szczawno, a także Trzcińsko-Zdrój-Stołeczna. Województwo Zachodniopomorskie 
zwróciło się samorządów na szczeblu gmin i powiatów o podpisanie listu intencyjnego, który 
będzie początkiem wspólnych działań zmierzających do budowy konkretnych tras 
rowerowych. Wyrażenia zgody na podpisanie takiego listu intencyjnego leży w gestii organu 
stanowiącego czyli Rady Powiatu wobec tego został przedstawiony projekt uchwały.  
W materiałach sesyjnych radni otrzymali projekt listu intencyjnego i mapę obrazującą 
koncepcję tras. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał ile będzie kosztować utrzymanie w przyszłości i czy 
budowa szlaków turystycznych będzie powiat kosztować. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że na tę 
chwilę finansowanie zakładane przez Województwo stanowią 85% środków unijnych, 
natomiast pozostałe 15 % stanowiłyby podział między województwem a powiatem, czyli  
ok. 7,5% na stronę.  Dodał, że trasy rowerowe uwzględniają nie tylko ścieżki rowerowe, 
wybudowane przy drodze ale drogi leśne, o małym natężeniu ruchu, które również stanowią 
trasy w korytarzach. W tych konkretnych przypadkach byłyby to ścieżki budowane przy 
drogach, o długości 2,5 km. Jej utrzymanie wiązałoby się z koszeniem i ewentualnymi 
naprawami bieżącymi, jeżeli takowe się pojawią po okresie gwarancyjnym. Metr bieżący 
samego koszenia jest to koszt w wysokości 10-15 groszy. Odcinek drogi na odcinku Gryfino-
Szczawno będzie liczył ok. 2 km, natomiast odcinek drogi Trzcińsko-Zdrój – Stołeczna -  
ok. 4 km.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, kiedy będą następne etapy. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że uzależnione jest to od perspektywy unijnej 2014-2020. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że pomysł na ścieżki rowerowe uważa 
za bardzo dobry. Beneficjentem jest wojewódzki zarząd dróg, wiadomo, że województwo nie 
będzie tego wszystkiego utrzymywało. Generalnie chodzi o to, aby w przyszłości utrzymywać 
tzw. trwałość projektu i w zależności od tego jak droga będzie przebiegała, część przypadnie 
na powiat, część na niektóre gminy. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 7/XVII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 
powiedziała, że Rada Powiatu w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej  
ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, obejmujące w szczególności: kryteria 
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie 
udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania, stosownie do zapisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Jak wynika z przepisów prawa udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy 
zawartej przez powiat z podmiotami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.  
W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie 
następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych  
w przepisach prawa Unii Europejskiej. W projekcie uchwały przewiduje się udzielanie  
pomocy finansowej przedsiębiorcom, stosownie do zapisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Dodała, że w proponowanym projekcie uchwały zmienia się zapis paragrafu 2 
pkt. 7. W przypadku kotłów na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet), dofinansowaniem objęte  
są wyłącznie kotły retortowe z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym, nie posiadające 
dodatkowego rusztu. Sprawność cieplna urządzenia musi być ≥ 80%. Ponadto w paragrafie  
3 ust. 1 zmienia się wysokość dotacji udzielonej osobom fizycznym nieprowadzącym 
działalności gospodarczej z 4000,00 zł do maksymalnej kwoty 3000,00 zł, tj. 50% wartości 
zadania, nie więcej jednak niż 3000,00 zł, w związku z tym, że wpływy z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska są znacznie mniejsze niż 2-3 lata temu. Dodatkowo 
załącznikami do projektu uchwały są wzory wniosków dla osób fizycznych  
i przedsiębiorców. Projekt uchwały został uzgodniony z Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Uchyla się obowiązującą dotychczas uchwałę 
Rady Powiatu Nr XIV/116/2012 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie określenia zasad 
postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów 
otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar 
pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
jak i wydatków przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, ponieważ wymaga ona dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy w budżecie powiatu są zabezpieczone środki  
na np. wymianę kotła. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Maria Ilińczyk 
odpowiedziała, że środki na dotacje są zabezpieczone, wnioski składa się w roku bieżącym  
na przyszły rok budżetowy. W ubiegłym roku zostało złożonych 8 wniosków a umowy 
zostaną podpisane kiedy uchwała  będzie prawomocna. Dodała, że łączna wysokość dotacji 
będzie opiewać na kwotę 42 tys. zł, natomiast większość środków z funduszu przeznaczona 
jest na potrzeby Powiatu Gryfińskiego, tj. np. docieplenie budynków szkół i placówek, 
wymiana kotłów opałowych w szkołach, budowa kanalizacji w drogach powiatowych.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa – Maria Ilińczyk. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 
chronionych działających w Powiecie Gryfińskim (druk nr 8/XVII); 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 
 
Konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie - Katarzyna Poprawska powiedziała, że w związku z pozyskaniem przez 
jednostkę, w ramach umowy użyczenia lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku 
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego, 
zachodzi konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim. 
Przez mieszkanie chronione należy rozumieć mieszkanie, które jest świadczeniem 
niepieniężnym z pomocy społecznej, przygotowującym osoby tam przebywające  
do prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku, w integracji  
ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu 
na trudną sytuację życiową wymagają tej formy wsparcia, w szczególności  
dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz osób uwikłanych w przemoc. Mieszkania chronione obecnie znajdują 
w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie oraz w budynku przy ul. Łużyckiej 82 
 w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

Posiedzenie opuściła konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Katarzyna Poprawska. 

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

na 2016 rok (druk nr 9/XVII); 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że zmian w planie dochodów budżetu powiatu 
dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach 
subwencji ogólnej i planowanych udziałów w podatku PIT na 2016 rok. Zmniejsza się część 
oświatową subwencji ogólnej o 167 717,00 zł i część równoważącą o 791,00 zł oraz zwiększa 
się kwotę planowanych udziałów w podatku PIT o 46 837,00 zł. Zwiększa się plan  
przychodów o 268 421,13 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się plan dochodów  
i wydatków o 157 977,15 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
w związku z realizacją programu finansowanego środkami PFRON „Aktywny samorząd”. 
Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonuje się w związku  
z podpisaniem porozumienia z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi w kwocie 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie oraz w związku z informacją z Gminy Moryń  
o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie udzielenia powiatowi pomocy 
finansowej w wysokości 750,00 zł,, z przeznaczeniem na uruchomienie autobusowej linii 
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komunikacyjnej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna. Zwiększa się plan wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie o 113 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, na budowę windy w budynku przy  
ul. Szczecińskiej 33. Środki na ten cel zostaną również sfinansowane z wyniku finansowego  
z poprzedniego roku. Ponadto po stronie wydatkowej uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu 
powiatu o 25 000,00 zł. Środki z rezerwy, decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2016 
r. przeznaczone zostały na zadanie „Nadzór nad gospodarką leśną”. Po stronie wydatkowej 
następuje niewielka korekta planowanych wydatków w obrębie czterech domów pomocy 
społecznej. Zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku 
Zdroju, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju o 360,00 zł oraz Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 320,00 zł. Zwiększa się plan dotacji  
dla Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  
w Dębcach o 600,00 zł, a Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o 80,00 zł. 
Zwiększa się plan przychodów o 268 421,13 zł, plan rozchodów o 480,99 zł. W wyniku tych 
zmian dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu powiatu ukształtuje się w kwocie  
2 897 940,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów 
2 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 897 940,14 zł. 
Stałymi załącznikami do uchwały budżetowej jest załącznik nr 1 i 2, które przedstawiają 
projektowane zmiany dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej oraz 
załącznik nr 3, który prezentuje w związku ze zmianami budżetu aktualny poziom 
przychodów i rozchodów przy uwzględnieniu zmian. Załączniki nr 4, 5, 6 prezentują  
po zmianach jakie wysokości osiągną planowane dotacje. 
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał od kiedy będzie uruchomiona autobusowa linia 
komunikacyjna na trasie Moryń-Cedynia-Chojna. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że linia autobusowa działa cały czas, 
jednak z końcem roku szkolnego przewoźnik zawiesza swoją działalność na okres wakacyjny, 
w związku z tym, że się nie opłaca. W związku z tym, realizując zadania wynikające  
z transportu publicznego, od trzech lat przeprowadzane jest postępowanie przetargowe  
w wyniku którego wyłaniany jest przewoźnik i dofinansowywane jest zadanie. Dotychczas 
gminy dopłacały na zasadzie dobrowolności.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2016–2039 (druk nr 10/XVII); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że konsekwencją projektowanej zmiany  
w budżecie w wyniku której uległa zmianie kwota deficytu oraz przychodów i rozchodów, 
jest równoczesne dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Jednocześnie  
w załączniku nr 3 do projektu uchwały wprowadza się dodatkowe zadanie tj. holowanie 
pojazdów, oszacowanie pojazdów przez rzeczoznawcę oraz modernizację sali gimnastycznej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie w celu dostosowania do potrzeb 
edukacyjnych. Wszystkie trzy, nowe zadania są z okresem realizacji do 2017 r. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czy wystarczy środków na inwestycję dot. budowy windy  
w budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło 
w Gryfinie.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zabezpieczone zostały środki 
finansowe, inwestycję będzie prowadziło Stowarzyszenie, w momencie kiedy zrobi przetarg, 
aby miało zabezpieczoną tą część, która pozwoli Stowarzyszeniu podpisać umowę dotacji  
z Urzędem Marszałkowskim. W budżecie na ten cel została zabezpieczona kwota  
w wysokości 113 000 zł, co stanowi 50% wartości kosztorysowej. Należy mniemać, że kwota 
po przetargu będzie mniejsza. Dodał, że jest po rozmowach ze Stowarzyszeniem, które 
również ma zbierać swoje środki. Jest również deklaracja Gminy, więc w ocenie Starosty 
środków powinno być wystarczająco. Wszystko zmierza ku dobremu. 
 
Na tym  posiedzenie zakończono o godz. 14:00 

  
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 

 

 Paweł Sławiński 
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