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PROTOKÓŁ NR 43/17 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 18.12.2017 r. 
  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 2 członków komisji i Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Janina 
Niwa oraz naczelnicy (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  
i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek. Głównym tematem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Radę Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 43 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi  
zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 42/17 został przyjęty jednogłośnie (2 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy  
niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 2/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert  
na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”. Zadanie to będzie realizowane na podstawie zawartej 
umowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Realizacja zadania prowadzona 
będzie przez podmiot wyłoniony w toku procedury konkursowej na nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino, tj. w budynkach dotychczasowego Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach. Wobec powyższego, zachodzi potrzeba oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym przedmiotowej nieruchomości na rzecz podmiotu, który będzie realizował 
powyższe zadanie. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój (druk 
nr 3/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert  
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na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. Zadanie to będzie realizowane na podstawie 
zawartej umowy od dnia01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Realizacja zadania 
prowadzona będzie przez podmiot wyłoniony w toku procedury konkursowej na 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój, tj. w budynkach 
dotychczasowego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Wobec powyższego, 
zachodzi potrzeba oddania w najem w trybie bezprzetargowym przedmiotowej nieruchomości 
na rzecz podmiotu, który będzie realizował powyższe zadanie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że nieruchomość oznaczona nr działki 237/7 o pow. 1,0818 ha, 
położona w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń stanowi własność 
Powiatu Gryfińskiego. Przedmiotowa działka powstała z podziału działki, która wchodziła  
w ciąg drogi powiatowej Moryń – Orzechów. W związku z podjętą uchwałą  
Nr XXVII/178/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. odcinek drogi 
oznaczony w/w działką został pozbawiony kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie 
go z użytkowania. Nabyciem ww. działki zainteresowani są współwłaściciele nieruchomości 
bezpośrednio z nią graniczących. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają 
na sprzedaż nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest ona niezbędna 
do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej 
własność lub użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej cześć 
nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że do wszystkich projektów 
podawane są mapki sytuacyjne, a do tego projektu uchwały akurat nie ma. Kto jest 
właścicielem przylegających pól.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha odpowiedziała, że w uzasadnieniu nie zostało podane nazwiska, gdyż są to 
osoby fizyczne. Następnie przedstawiła mapkę terenu, główną drogę i drogę ślepo 
zakończoną prowadzącą do pól. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
również toczyła się dyskusja na ten temat i chciałby, żeby radni wiedzieli, że właściciele 
działki są powiązani rodzinnie z panem Tomkiem Siergiejem. Uchwała o zniesieniu kategorii 
drogi była podejmowana przez Radę Powiatu Nr XXVII/178/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  
w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie  
z użytkowania. 
 
Przewodniczący komisji Andrzej Szelążek powiedział, że rzeczywiście jest to ślepo 
zakończona droga i praktycznie zbyteczna dla powiatu. Natomiast wie, że może to budzić 
różnego rodzaju emocje. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że trzeba to uzupełnić. Dodał, że jest to 
bezprzetargowa sprzedaż, która polega na tym, że wykonywana jest wycena, od której nie ma 
już możliwości negocjowania.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że uzupełni informację o dane współwłaścicieli. Cała sprawa toczy 
się już od chyba sześciu lat (materiał poglądowy do druku nr 4/XXXV stanowi załącznik  
nr 3). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości drogowej 
oznaczonej numerem działki 390 o pow. 3,72 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo. Przedmiotowa nieruchomość, wchodząca w skład 
drogi powiatowej Szczecin–Żelisławiec, stanowi pełną enklawę wśród gruntów Nadleśnictwa 
Gryfino i ma charakter drogi leśnej. Służy ona celom gospodarki leśnej i zgodnie z przepisami 
ustawy o lasach winna być ewidencyjnie lasem. Na podstawie zawartego porozumienia 
przedmiotowa nieruchomość została przekazana w użytkowanie na rzecz Nadleśnictwa 
Gryfino, a następnie na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/219/2017 
pozbawiona kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania. Stosownie  
do ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny 
na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa  
a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. Biorąc powyższe pod 
uwagę, celem uregulowania spraw własnościowych powyższej nieruchomości zasadne jest 
podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  
w drodze darowizny na mienie Skarbu Państwa przedmiotowej nieruchomości drogowej 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Bożena Stawiarska. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 6/XXXV); 
 

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. W związku z niewykorzystaniem 
środków finansowych istnieje potrzeba przeniesienia tych środków na zadanie z zakresu 
dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  
O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych na bieżąco ubiega się duża ilość osób niepełnosprawnych. Środki pozostałe  
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na tym zadaniu są niewystarczające w stosunku do ilości składanych wniosków. Przeniesione 
z w/w zadań środki w kwocie 4.320,00 zł umożliwią przyznawanie bieżących dofinansowań. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 
Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Bożena Stawiarska. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2017 rok (druk nr 7/XXXV);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały ma na celu zmniejszenie 
przychodów z tytułu planowanego kredytu bankowego w wysokości 2 milionów złotych, 
który to kredyt nie został zaciągnięty. Uchwała wprowadza liczne zmiany na pokrycie tych  
2 milionów złotych. Zostają one pokryte pozostałością środków z wyniku finansowego  
2016 r. tj. 447 905,14 zł i niewykonanymi planowanymi wydatkami, zwłaszcza 
inwestycyjnymi 1 325 000,00 zł. Pozostałości planu na wydatkach majątkowych, w stosunku 
do wykonania bądź prognozowanego wykonania na dzień dzisiejszy wynikają głównie  
z osiągnięcia niższych stawek za roboty budowlane niż to pierwotnie wynikało z wartości 
kosztorysowej. W dużym stopniu na inwestycjach wieloletnich jak Zakład Aktywności 
Zawodowej, gdzie fakturowanie nakładów za czwarty kwartał nastąpi w styczniu lub lutym. 
Również na wydatkach o charakterze bieżącym w Starostwie Powiatowym, gdzie kwota 
zmniejszenia planu tych wydatków jest na poziomie 507 000,00 zł. Tutaj podobnie, 
największą pozycją zmniejszenia wydatków bieżących jest właśnie pozycja związana  
z zapewnieniem opłacenia VAT-u od faktur na ZAZ. W związku z tym, że te faktury będą  
w przyszłym roku zatem ten planowany VAT nie zostanie wykonany, tylko przejdzie  
na następny rok. Kolejna zmiana, to przede wszystkim wprowadzenie rezerwy subwencji 
ogólnej 176 000,00 zł, jak również w trzech jednostkach zwiększenie planowanych wydatków 
na wynagrodzenia osobowe tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na kwotę 
30 570,57 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie na kwotę 12 200,00 zł  
i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 107 000,00 zł. Istotną zmianą  
w projektowanej uchwale jest dostosowanie planu na projektach, których realizacja została 
przesunięta na następne lata tj. „Przeciwdziałanie ekstremizmom” o 111 212,86 zł  
oraz zwiększa się dochody z tytułu projektu „Aktywny samorząd”. Zmniejsza się planowane 
dochody i wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 44 000,00 zł. 
Do uchwały zostały dołączone wymagane załączniki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2017–2039 (druk nr 8/XXXV);  

 
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 2017 r. jak również urealnienia wielkości liczbowych 
wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały, czyli łącznych nakładów  
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na przedsięwzięcia oraz rozkładu limitów w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązania. 
Do projektu uchwały zostały dołączone zmiany wielkości liczbowych. W załączniku nr 1 
zostały przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu, jak również przychodów  
i rozchodów do 2039 r. Natomiast zmiany w załączniku nr 3 przedstawiono w uzasadnieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 9/XXXV); 

 
Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że już kiedyś postulował, że z punktu widzenia 
mieszkańca małego miasteczka ciągle przeznacza się zbyt mało środków na remont dróg 
powiatowych. Dróg tych zapomnianych, po których kiedyś mało się uczęszczało a teraz są 
bardzo intensywnie. Stosowane doraźne naprawy, w ocenie radnego pochłaniają ogromne 
pieniądze. Konkretnie mowa o drodze między Moryniem a Mieszkowicami, którą codziennie 
uczęszcza. Zwłaszcza odcinek między Macierzą a Mieszkowicami. Droga jest sukcesywnie 
naprawiana, ale jest to tak często robione, że zastanawia się czy tego pasa drogi, który został 
dorobiony do już istniejącej nie należałoby zrobić tą samą metodą, którą robiona jest ta 
dłuższa część drogi. Na przykład położyć jakiś „dywanik” asfaltowy, ponieważ samo 
kruszywo mimo, że jakiś podkład bitumiczny ma, to jest prawie natychmiast wyrzucane  
i powstają dziury, które są dotkliwe i następnie naprawiane.  
 
Przewodniczący Andrzej Szelążek powiedział, że dużo jest takich dróg w powiecie.  
Na drodze Czartoryje-Brwice tych dziur jest jeszcze więcej i jeszcze głębsze. Rzeczywiście te 
drogi są łatane karcherem. Są to dość duże koszty. W zeszłym roku zwracał się do Zarządu  
i rozmawiał z panem Starostą, że wolałbym zrobić 100 metrów drogi w takim systemie  
w jakim była robiona niż lepienie dziur tym karcherem. Po pierwsze jak się jedzie to 
samochód jest ochlapywany asfaltem, co jest nie do odczyszczenia. A z drugiej strony przy 
wymijaniu kamyki spod kół wpadają na szybę auta powodując pęknięcia. Radny już 
dwukrotnie wymieniał pękniętą szybę. Są to koszty związane z mieszkaniem w małych 
oddalonych miejscowościach. Mieszkańcy Chełmu Górnego w związku z informacją,  
że droga która była zaplanowana do remontu Trzcińsko-Zdrój – Gogolice-Chełm, ma być 
robiony odcinek między Chełmem a Gogolicami, zaraz za Gogolicami. Mieszkańców dziwi, 
dlaczego nie są robione po kolei odcinki, twierdzą, że większa potrzeba jest na odcinku 
Chełm Górny do samej kopalni kruszywa, bo dalej i tak samochody jeżdżą i na kołach 
prawdopodobnie wywiozłyby tę drogę gdyby ją położono raz jeszcze. Ponoć pod spodem jest 
asfalt tylko, że z powodu błota, wygląda to jakby nie było drogi. To jest warstwa żwiru  
z kopalni naniesiona przez koła samochodów. Mieszkańcy prosili, żeby trzymać się jakiejś 
logiki przy budowaniu drogi Trzcińsko-Zdrój-Gogolice, żeby kontynuować budowę 
rozpoczętej drogi. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak zaproponował wziąć pod rozwagę taką ewentualność. Tą drogą 
uczęszczają głównie samochody, ciężki tabor, przewożące żwir. Radnemu wydaje się że to 
właśnie żwirowania byłaby zainteresowana w utrzymaniu w dobrym, przejezdnym stanie 
tejże drogi. Być może stawiając żwirowni warunki, że w przypadku niepartycypowania  
w kosztach remontu, droga zostanie ograniczona do przejazdu dla samochodów o masie  
do 15 ton, co odcięłoby ich od możliwości użytkowania drogi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zostało poruszonych wiele istotnych 
spraw, generalnie nie do rozwiązania za naszego życia. Pierwszy postulat dotyczył 
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zwiększenia środków na remonty, bo żeby to osiągnąć to trzeba zwiększyć środki na ten cel. 
Przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, powiat w szczególności pozyskuje w rezultacie  
z dwóch źródeł z województwa lub z RPO. Powiat odszedł już od proszenia gmin  
o partycypowanie w kosztach, chyba że burmistrz sam wystąpi z taką inicjatywą. Pozyskując 
środki zewnętrzne wraz z bieżącym utrzymaniem, powiat wydatkuje rocznie około  
10 milionów złotych. Radni zasygnalizowali potrzebę, z którą sam się zgadza. Tylko, żeby tą 
potrzebę zrealizować to należałoby środki podwoić planując do wydania 20 milionów 
złotych. I tu pada pytanie, kosztem czego? Nawet wzięcie kredytu, przy 20 milionach nie 
rozwiąże tychże potrzeb. Wykonanie 1 kilometra drogi to koszt około 1 miliona złotych. Jak 
już jest przy gminie Trzcińsko-Zdrój, chciałby przypomnieć że powiat do dzisiaj co roku 
inwestuje w Trzcińsko-Zdrój, chociażby poprzez spłacanie zaciągniętego kredytu  
na wykonanie 13 kilometrów drogi Stołeczna-Piaseczno ze Schetynówki. Powiat oprócz tego, 
że pozyskał środki z RPO to musiał zaciągnąć kredyt na wkład własny w wysokości  
5 milionów złotych i spłaca to do dzisiaj. To właśnie pokazuje jak drogie są inwestycje. To 
należałoby tak powiedzieć, jak chcemy znaleźć 10 milionów to można to zrobić, ale następne 
jest pytanie kosztem czego, czego inne nie robimy? Trzcińsko-Zdrój jako gmina przy tejże 
kopalni samo „strzeliło sobie gola”, ponieważ kiedy kopalnia chciała rozszerzać swoją 
działalność powiat wówczas wskazał, że kopalnia musi wykonać własną drogę i podłączyć się 
do jednego z wjazdów. Powiat wskazał to w studium uwarunkowań. Na to zaczęły się 
delegacje pana Burmistrza Trzcińska-Zdroju i jego zastępcy, żeby nie wstrzymywać rozwoju  
społeczności lokalnej. Powiat uległ temu, ale z zastrzeżeniem żeby gmina pomogła  
w prowadzeniu rozmów z kopalnią w celu zawarcia z nią umowy. Rozmowy skończyły się 
fiaskiem. Owszem powiat chce wprowadzać pewne normalne zasady, a gminy niestety nie bo 
wójtowie, burmistrzowie chcą iść na skróty. Wracając do słów „by trzymać się logiki” to w 
remoncie tej drogi również jest logika w tym co proponuje powiat. Po pierwsze dokumentacja 
jest przygotowana i inwestycja jest robiona. Gdyby powiat przeprowadził referendum to 
pytanie jest takie, czy mieszkańcy samych Gogolic opowiedzieliby się żeby robić w tej chwili 
odcinek od Gogolic w kierunku Trzcińska-Zdrój, czy akurat ten odcinek który jest 
wskazywany w tej chwili przez lobby mieszkańców od tego środka. Każdy chciałby mieć 
mimo wszystko lepiej właśnie na tym odcinku, na którym mieszka. A prędzej czy później  
i tak się te odcinki połączą. Nie jest to budowa nowej drogi w związku z tym nic się tam nie 
może rozminąć. Dodał, że taką samą logikę prze wiele lat stosował Zarząd Dróg Krajowych 
na przykład remontując drogę krajową numer 31 między Mieszkowicami a Chojną. 
Wyremontowano jeden odcinek, pozostawiano odcinek nieremontowany i potem 
wyremontowano kolejny, a na końcu połączono te odcinki. To jest kwestia tego, co jest 
wybierane i nie będzie się tutaj upierał.  
 
Przewodniczący Andrzej Szelążek powiedział, że wracając do dyskusji, nikt tutaj nie 
postulował o zwiększanie środków, a mowa była o tym, że środki które są wydatkowane  
są praktycznie wyrzucane w błoto, ponieważ skutek prac jest bardzo marny. Brak efektów,  
a drogi są w coraz gorszym stanie. Zamiast dwu czy trzykrotnego wylewania smoły w dziury 
i podsypywania kamykami, które potrafią wybić szybę w samochodzie, komfort jazdy się nie 
poprawia, radny wolałby za te inwestowane w drogę środki mieć zrobionych 100 metrów 
drogi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat musi łatać dziury, bo jak 
zostawią drogę z dziurami w nawierzchni to jutro będzie trzeba płacić kierowcom 
odszkodowania.  
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Przewodniczący Andrzej Szelążek zapytał, czy do osób zajmujących się drogami dociera 
informacja, że efekt ich pracy jest żaden. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że od lat powiat wykonuje jedno  
i drugie, robi po 100-200 metrów, ale mimo wszystko po zimie konieczne jest załatanie dziur. 
Pewnie, że można byłoby wykonać 100 metrów i pozostawić resztę dziur, a wówczas napłyną 
pretensje do radnych i Zarządu Powiatu, że są dziury. 
 
Przewodniczący Andrzej Szelążek powiedział, że chyba technologia łatania dziur musi 
zostać zmieniona, bo to co jest robione w tej chwili nic nie daje. Załatana dziura tworzy garb 
w nawierzchni. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dla wypadków przy zachowaniu 
odpowiedniej prędkości to niestety ubytek w drodze w postaci większej czy mniejszej dziury 
jest większym zagrożeniem niż „krajobraz księżycowy”. W Gazecie Chojeńskiej ukazał się 
artykuł dotyczący drogi w m. Banie, którą powiat otrzymał od województwa, które niestety 
nie zrobiło tej drogi przez wiele lat mimo monitów o dziurach. Starosta jechał tą drogą i tam 
dziur nie ma natomiast jest tam łata na łacie i nie ma komfortu jazdy. 
 
Przewodniczący Andrzej Szelążek powiedział, że ma jedną uwagę, ponieważ od dwóch lat 
dojeżdża do Myśliborza przez co jest użytkownikiem drogi krajowej Chojna-Myślibórz. 
Radny zastanawia się nad tym, jak te środki, które idą na drogi są źle wykorzystywane.  
Na przykład ściąga się asfalt będący w bardzo dobrym stanie tylko po to, żeby położyć 
następny i tworzyć duże inwestycje. Chyba trzeba byłoby „wyżej” interweniować, żeby 
jednak ten ciężar lokowania środków w drogi szedł proporcjonalnie. Zdaniem radnego drogi 
krajowe są przeinwestowane i zaczyna się przy nich robić różne zbędne rzeczy typu barierki. 
Zdziera się bardzo dobry jakościowo asfalt, po którym radny codziennie jeździł. Asfalt był 
frezowany po to, aby położyć na nim nowy. Spoglądając z kolei na niektóre odcinki dróg 
powiatowych to zgroza, że tutaj nie ma środków. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że oczywiście może podzielić to zdanie, 
ale to nie od nich zależy. Całkowicie czym innym jest budżet państwa i przydzielanie 
środków na drogi krajowe. A sprawę dróg powiatowych wszyscy widzą tylko nikt nie 
znajduje skutecznego rozwiązania problemu i sposobu na zwiększenie na nie środków. Może 
jedynym rozwiązaniem byłoby żeby „krajówka” zajmowała się wszystkimi drogami. 
Wojewódzki program, na który powiat aplikował z drogą w gminie Cedynia tj. od kopalni 
kruszyw poprzez wieś Golice do drogi wojewódzkiej. Te środki w wysokości 50% to „kropla 
w morzu potrzeb”. W dodatku wśród aplikujących było 26 powiatów, przy czym powiat 
gryfiński jest na 12 miejscu i jako drugi w tak zwanej rezerwie. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że owszem pewne obiektywne rzeczy można 
wytłumaczyć. Natomiast są rzeczy, które przy odrobinie chęci można poprawić. I to, co 
wcześniej wspominał pan Przewodniczący A. Szelążek chodzi o jakość materiału na łatanie 
dziur. W rozmowie z jednym z wykonawców takich napraw na drogach powiatowych, który 
stwierdził że przegrywa przetargi, dlatego że wymagane materiały na łatanie dziur w drogach 
są ściśle określone i odpowiednio kosztują. Natomiast ci, którzy wygrywają je robią to 
poniżej realnych kosztów, lecz nigdy nie używają tych właściwych materiałów tylko po 
prostu zalewają dziurę smoła i zasypują ją kruszywem z „górką”. To jest z pewnością kwestia 
nieróbstwa a może braku kontroli przy odbiorze takich prac. Radnemu wydaje się że te rzeczy 
to można zrobić i na pewno komfort i jakość naprawianych dróg poprawiłaby się. Należy się 
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pofatygować i skontrolować jakość wykonywanych napraw, czyli to za co płacone jest z 
budżetu powiatu. Dodatkowo radny podziękował panu Staroście za wykonanie remontu drogi 
na odcinku Czelin-Mieszkowice, o który wnioskował na początku kadencji. Natomiast 
pozostał niewykonany odcinek 200 metrów przed wsią Czelin oraz jadąc od Czelina  
w kierunku lasu. To nie są naprawy, które wymagają dużych nakładów finansowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest to przykład na to, że oprócz 
łatania dziur powiat wykonuje również odcinku dróg, ale pomimo że wydaje się komuś że to 
tylko 200 metrów, ale to są duże koszty. Niestety nie zawsze na tych odcinkach można 
wybrać taką technologię o której mówił radny tj. utrwalanie powierzchniowe, czyli 
zamknięcie, bo często jest tak że ta droga jest tak spękana, że potrzebuje sfrezowania  
i nałożenia nowej nakładki. A poza tym technologia, o której mowa to często jak z łataniem 
dziur patcherem, niestety pozostają kamyki, które są uciążliwe. W takiej technologii 
naprawiana była droga Daleszewo w kierunku DPS w Dębcach. W taki sposób została 
wykonana, że trzeba było poprawiać, gdyż okazało się że pozostał ślad, było zbyt mało 
emulsji i wszystko się „rozjechało”. Już od lat robione jest tak, że zakłada się do wykonania 
coraz dłuższe odcinki. W tym roku, pomimo grudnia został rozstrzygnięty przetarg i powiat 
ma to szczęście, że jako samorząd jest oceniany bardzo pozytywnie przez wykonawców  
i w momencie kiedy jest kłopot z pozyskaniem wykonawcy na rynku, to wolą przyjąć ofertę 
powiatu, a odrzucając oferty innych. Ten przetarg dotyczy części odcinków, natomiast jest on 
na tyle elastyczny wobec pogody i możliwości technicznych wykonawcy. Koszt prac 
oszacowany jest na 900 000,00 zł m.in. gros również składanych przez pana radnego prac 
akurat w kierunku Narost-Brwice. Jeden odcinek kontynuacja w kierunku Kamiennego Jazu. 
Odcinek w gminie Cedynia i w gminie Widuchowa. Jeżeli tylko będzie dobra pogoda to 
wykonawcy zrobią te prace. Wszystkie prace wykonywane są w droższej technologii  
ze względu na trwałość poprzez frezowanie i kładzenie nowej nakładki. Niestety nie jesteśmy 
w stanie odejść od łatania dziur, mimo że coraz mniej się to robi, bo powiat nie poradziłby 
sobie z oczekiwaniami użytkowników dróg co do tego, że nikt nie chce jeździć tam, gdzie są 
po prostu dziury. Dodał, że oczywiście wszystkie uwagi co do jakości przyjął i pracownicy 
zwrócą na to uwagę. Starosta zaproponował skontrolować bieżącą działalność Wydziału 
Zarządzania Drogami chociażby pod kątem skuteczności działania (można sprawdzić ile, 
gdzie i jak dokumentują pracownicy podzieleni na cztery rejony, gdzie jeżdżą praktycznie 
codziennie nie po to, żeby się przejechać a żeby na bieżąco pilnować tych spraw 
wykonywanych w terenie, na bieżąco sprawdzać jeżeli wpływają wnioski o tym, że na 
drogach dzieje się coś nie tak, jakieś zagrożenia), to warto ten aspekt skontrolować. Tutaj 
proponowałbym przyjąć kontrolę za zeszły rok z bieżącej działalności w odbiorach,  
w bieżącym funkcjonowaniu wydziału. Pracownicy to również mieszkańcy powiatu, którzy 
powinni widzieć co się dzieje na drogach i ulicach. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie odnośnie projektu budżetu powiatu na 2018 rok to z przyczyn 
obiektywnych jeszcze nie zostały dosłane. Jednak rozmawiała z pracownikiem RIO, że ich 
opinia (pozytywna) jest przygotowana i czeka na przyjęcie. Jak tylko będzie już podpisana to 
zostanie przefaksowana do powiatu. 
 
Radny Tadeusz Ruchniak powiedział, że w Starym Błeszynie w gminie Mieszkowice miał 
miejsce pożar dwurodzinnego domu i o ile to możliwe, żeby powiat przekazał dotację. Wiele 
z tych budynków płonie w skutek drobnych niedociągnięć typu nieszczelne drzwiczki przy 
piecu i wydobywający się żar. Są urządzenia alarmujące o ulatniającym się dwutlenku węgla. 
Może strażacy zawodowi lub ochotnicy mogliby przeprowadzić akcję wyposażania w takie 
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urządzenia niektórych domów albo chociaż dokonania kontroli. Być może ograniczyłoby to 
ilość nieszczęśliwych wypadków.   
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że rodzina złożyła już chyba podanie 
natomiast Zarząd skierował również informację do Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 
Niestety tak od razu nie da się pomóc tym rodzinom, ponieważ środki na ten cel zostały już 
wyczerpane. Z pewnością będzie to przedmiotem, po rozpatrzeniu, miesiąca stycznia. Tutaj 
powstał dodatkowy problem, co będzie badane czy został dochowany obowiązek utrzymania 
sprawności urządzenia grzewczego, jakim jest piec. Nad tym tematem pracuje Wydział 
Zarządzania Kryzysowego. Natomiast w Chojnie Starosta miał spotkanie ze strażami 
pożarnymi, gdzie wskazywano na coraz więcej przypadków z kominami. Wiedząc jakie są 
przepisy, że bez zgody właściciela nie można dokonać kontroli stanu technicznego, padła 
propozycja, aby w inny sposób uczulać na ten temat. W sposób taki, że ochotnicze straże 
pożarne w swoich zbiorowościach będą zapraszały mieszkańców na spotkania, rozmowy ale 
zachętą mogłoby być rozdanie kilku urządzeń, które nie są takie tanie. Należy pokazać 
ludziom pewien problem, że kominiarza należy poprosić o sprawdzenie komina. Myśli nad 
tym tematem. W sprawie projektu uchwały budżetowej uzupełnił, że Zarząd Powiatu wykonał 
uchwałę kierunkową budżetu natomiast w ciągu roku będą robione zmiany. Powoływany 
będzie Zakład Aktywności Zawodowej, który oprócz inwestycji nie jest jeszcze ujęty ze 
względu na to, że Zarząd nie wie jeszcze ostatecznie jak będzie to wyglądało. Czy ZAZ 
będzie jednostką organizacyjną powiatu to trzeba będzie zabezpieczyć środki na rozpoczęcie 
zgodnie z uchwałą kierunkową w wysokości 500 000,00 zł. Natomiast jeżeli zostanie to 
przekazane spółdzielni to rozpoczną się rozmowy na temat pożyczki na ten cel. Obecnie nie 
jest to jeszcze rozstrzygnięte, w którym kierunku pójdzie sprawa, kwestia VAT-u i złożonego 
wniosku jako zakład budżetowy. 
 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że z rozliczenia VAT-u, z różnicy do zwrotu, 
planuje się przeznaczyć środki na uruchomienie, na pierwsze koszty ZAZ-u. Będzie to 
decyzja Rady o formie organizacyjno-prawnej. To jest ten aspekt, który nie jest ujęty zarówno 
po stronie ani dochodowej ani wydatkowej. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 10/XXXV); 
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały zakłada wszystkie zadania 
wieloletnie, ujęte w projekcie budżetu na 2018 r. W załączniku nr 1 zostały przedstawione 
wielkości dochodów i wydatków budżetu, jak również przychodów i rozchodów do 2039 r. 
Natomiast załącznik nr 3 w wielkościach liczbowych zmienionych uwzględnia określone 
zmiany przedstawione w uzasadnieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
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Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli. 
 
Przewodniczący Komisji Andrzej Szelążek powiedział, że Zespół Kontrolny w składzie: 
1. Przewodniczący Zespołu Tadeusz Ruchniak, 
2. Członek Zespołu Andrzej Szelążek, 
3. Członek Zespołu Rafał Mucha, 
przeprowadził kontrolę zasad prawidłowości kosztów ogłoszeń, prenumeraty pras  
w starostwie powiatowym i wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu za 2016 r.  
do czasu kontroli (na dzień 24.11.2017 r.) (koszty ogłoszeń w prasie, koszty zakupu 
prenumeraty prasy i czasopism), protokół stanowi zał. nr 4, Przewodniczący komisji Andrzej 
Szelążek przedstawił wyniki kontroli. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione wystąpienie pokontrolne  
(stanowiące zał. nr 5, znak pisma BRZ.0012.3.43.2017). 

 
Ad. 6 Wypracowanie propozycji do planu pracy i kontroli komisji na 2018 rok. 

Komisja wypracowała temat do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.: 
- Kontrola Wydziału Zarządzania Drogami dotycząca bieżącego nadzoru i remontów dróg 
powiatowych w 2017 r. 

Ad.7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.  
 
- brak. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.30. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Andrzej Szelążek 
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