
                                                                                                      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/396/04  
            Rady  Miejskiej w Gryfinie  z dnia 25 listopada 2004 r. 

        
Protokół nr 1 

z posiedzenia Zespołu Technicznego powołanego w celu przygotowania aktualizacji 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009 dla Gminy Gryfino 

odbytego w dniu 31.08.2004 roku 
 
 

1. Zespół dokonał analizy realizacji WPI na lata 2004-2008 pod kątem celowości utrzymania 
obowiązującej programowej wersji Programu. Uznano, że formuła programowa jest 
właściwa. 

2. Zespół dokonał następnie analizy zgłoszonych wniosków w edycji 2004 roku 
- wyeliminowano wnioski o charakterze remontowym i tak biorąc numerację kolejną 

zbiorczego Zestawienia odrzucono wnioski o numerach:4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 21 (w 
trakcie realizacji), 22, 23, 24, 26, 31, 36, 46, 47. 

3. Kolejno Zespół wnioskuje o utworzenie jednego nowego Działu oraz trzech nowych 
Programów tj.:  

a) od pozycji 22 aktualnego WPI wprowadza się Dział Pozostałe inwestycje do którego 
dodaje się następujące programy:   

- program ZN –zagospodarowanie nabrzeża (jako zadanie nr 1 w tym programie 
wnioskuje się o wpisanie: zagospodarowanie nabrzeża rzecznego) 

 
Następnie przeniesienie z Programu MCT zadań: 

• kompleks hotelowo-usługowy z halą sportową przy Lagunie 
• domki letniskowe przy Lagunie 
• Centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Lagunie 

 
- program GO – gospodarka odpadami (jako zadanie nr 1 w tym programie wnioskuje 

się o wpisanie: program gospodarki odpadami na terenie gminy) 
 

b) w dziale Pozostałe inwestycje sieciowe dodaje się następujący program:  
- program SC – sieć ciepłownicza (jako zadanie nr 1 w tym programie wnioskuje się       
o wpisanie: budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej) 

 
4. Wnioski o numerach jak niżej Zespół proponuje dopisać do następujących programów: 
 
BK –  modernizacje i renowacje budynków komunalnych – wniosek nr 1 
OO –  budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie miasta i 

gminy – wnioski nr: 2, 3, 16, 17, 20, 28, 29, 30 
OS  -  budowa międzynarodowego centrum spotkań młodzieży, kultury, sportu, turystyki 

oraz rekreacji – wniosek nr 19 
WIII –  budowa i modernizacja innych obiektów – wniosek nr 45,48,49,50 
GO –  gospodarka odpadami – wnioski nr: 51, 52, 53 
SC –  sieć cieplna wnioski nr 54, 55, 56, 57 
 
5. Wnioski nr 5, 8, 11, 12, 13, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 – znajduje się 

w poszczególnych Programach obowiązującego, aktualizowanego WPI i pozostają tam nadal. 
 

Zespół na kolejne posiedzenie, którego termin ustalono na dzień 10 września br. o godz.12 
przygotuje projekt WPI uwzględniający niniejsze wnioskowane zapisy. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządził: Jacek Czaczyk 


