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PROTOKÓŁ nr 3/2007 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 29 marca 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 17.00. W posiedzeniu wzięło 
udział 7 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Naczelnik Wydziału Komunikacji i 
Transportu Przemysław Szajewski, Likwidator SPZZOZ Andrzej Bandurowski, Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska, Rolnictwa 
Leśnictwa, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Rafał Wołosiak, Marcin Bołbot  pracownik z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marian Mielczarek oraz Kierownik Referatu 
Małgorzata Szwajczuk z Powiatowego Urzędu Pracy. Posiedzenie otworzył, i po 
stwierdzeniu quorum obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Waydyk. 
Porządek obrad 3 posiedzenia Komisji został przyjęty (zał. nr 2). Protokół z 2 posiedzenia 
Komisji z dnia 22.02.2007 r. został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia 
było zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie projektów uchwał na VI sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. (druk 
nr 5/VI). 

 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że zmienił się stan środków PFOŚiGN na początku roku, ponieważ jest to 
dostosowanie do zgodności po rozliczeniu rzeczywistego wykonania. Kwota w stosunku do 
stycznia zwiększyła się o 50.000 zł. W pozycji dotyczącej edukacji ekologicznej oraz 
propagowania działań proekologicznych  zwiększono środki w związku z zadaniem 
realizowanym przez Zarząd Powiatu  „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” – Geopark 
z 2.000 zł na 20.000 zł.   W  punkcie “Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie” nastąpiła omyłka pisarska, zamiast kwoty 
5.000 zł wpisano 3.000 zł.  Naczelnik dodała, że w poz. 4.11 zmieniono nazwę zadania 
ponieważ wcześniej w nazwie była Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gryfino, a okazało 
się, że właściwym organem do podpisywania umowy jest Zarząd Polskiego Związku 
Wędkarskiego, który nadzoruje całą działalność Społecznej Straży. Dodała, że w umowie 
jest zastrzeżenie, iż dotacja przeznaczona jest dla Społecznej Straży Rybackiej w Gryfinie.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań 

realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania  
w 2007 r. (druk nr 6/VI).  

 
Marcin Bołbot pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiedział,  
że w lutym 2007 roku wpłynęła uchwała z PFRON informująca o wysokości środków  
na rok bieżący. Dodał, że środki należy podzielić zgodnie z zadaniami realizowanymi przez 
PCPR, do których należą min. koszty szkolenia i przekwalifikowania osób 
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niepełnosprawnych, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, zwrot 
wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, 
dofinansowanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  w komunikowaniu się i technicznych.  
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych zostały złożone wnioski. 
 
Marcin Bołbot pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedział,  
że w roku 2006 złożono 16 wniosków na kwotę 165.801 zł. Dodał, że wszystkie wnioski, 
które zostały złożone w 2006 roku zostały rozpatrzone pozytywnie. 
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. T. 
Woźniaka) (druk nr 13/VI). 

 
Komisja nie zajęła stanowiska do przedstawionego projektu uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. J. i 
K. Pindral) (druk nr 14/VI). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach ( dot. p. T. 
Kiepury) (druk nr 15/VI).  

 
Komisja nie zajęła stanowiska do przedstawionego projektu uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 7/VI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  Zarząd doszedł do wniosku,  
że należy wyposażyć Szpital Powiatowy w Gryfinie w dodatkowy majątek, który będzie 
stanowił zabezpieczenie w przypadku nagłej potrzeby regulacji zobowiązań, które wynoszą 
3.000.000 zł, z czego 1.000.000 zł to są zobowiązania wymagalne. Dodał, że na 
pozostałych nieruchomościach, które posiada Szpital są założone hipoteki, a zwiększenie 
majątku nieruchomego Zakładu będzie mogło się przyczynić do zwiększenia jego zdolności 
kredytowej. Nowo pozyskane nieruchomości będą mogły stanowić zabezpieczenie 
ewentualnie zaciąganych pożyczek czy kredytów. Starosta dodał,  
że nieruchomości zostały wycenione z tym że nie są to aktualne wyceny. Pierwszą 
nieruchomość położoną w Gryfinie wyceniono na kwotę 692 081 zł (wycena z roku 2003), 
natomiast  nieruchomośc w Nowym Czarnowie wyceniono na kwotę  282 900 zł (wycena  
z maja 2006r.). Starosta dodał, że w przeciągu  miesiąca od podpisania aktu notarialnego w 
sprawie darowizny Szpital będzie miał dodatkowy dochód.  
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Radny Rafał Mucha zapytał dlaczego nie zaktualizowano wycen przed decyzją. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że obecnie  nieruchomość będzie 
przekazywana w drodze darowizny i jest to tylko wartość księgowa. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny 

nieruchomości przekazanych przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko 
Zdrój (druk nr 8/VI).  

 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  nieruchomość nabyta przez Gminę 
Trzcińsko Zdrój od Powiatu Gryfińskiego nie jest wykorzystywana zgodnie z celem 
określonym w umowie, służy bowiem do prowadzenia komercyjnej działalności 
gospodarczej. Jedna część nieruchomości została  wydzierżawiona  przez Gminę Trzcińsko 
Zdrój z przeznaczeniem pod działalność restauracyjną. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał czy Gmina Trzcińsko-Zdrój może sprzedać tę działkę. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie może ponieważ Gminę 
Trzcińsko Zdrój  wiąże umowa zawarta  z Powiatem Gryfińskim na okres 10 lat.   
 

Komisjajednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Gryfinie (druk nr 10/VI).  
 

Likwidator SPZZOZ Andrzej Bandurowski powiedział, że na „Profilaktykę 
Uzależnień  oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży 
Ponadgimnazjalnej” wydawano rocznie 20.000 zł., co obciążało budżet Powiatu. Dodał, 
że w tej chwili szkoły mają obowiązek organizować - a dyrektorzy szkół będą 
odpowiedzialni za organizację tego rodzaju zajęć. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dzięki tym pieniądzom będzie 
można spłacać wierzycieli, którzy czekają na swoje pieniądze. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.5 
Powiatowy Urząd Pracy wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle 
realizowanych i przyszłych programów PUP Gryfino z filia w Chojnie.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek powiedział,  
że bezrobocie w Powiecie Gryfińskim spada od 4 lat. W  roku 2006 wyrejestrowano 9647 
osób. Dodał, że stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2006 r. wyniosła 25,4%. W grupie 
szczególnego ryzyka znalazły się osoby do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz 
osoby długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby zamieszkałe na wsi. Najniższy 
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wskaźnik bezrobocia ma Gmina Stare Czarnowo i wynosi on 6,6%. W 2006 roku 3768 osób 
podjęło pracę. Dyrektor dodał, że na program „Mój Biznes” przeznaczono  kwotę 274.249 
zł. Programem objęte były osoby bezrobotne w wieku od 26 do 50 lat zainteresowane 
rozpoczęciem działalności gospodarczej. Działania skierowane były na poradnictwo 
zawodowe, szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz na dotacje dla osób, które złożyły 
wnioski i przedstawiły biznes plany, z których wynikało, iż przedsięwzięcie ma szansę na 
powodzenie. Osoby te otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej.  Ze szkoleń i przygotowań zawodowych skorzystał 14 osób. Realizowano 
program „Masz wybór-zyskaj nowe możliwości” skierowany dla osób bezrobotnych bez 
kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb rynku pracy. 
Ze szkoleń dla spawaczy skorzystało 10 osób, ABC przedsiębiorczości 5 osób oraz 5 osób 
otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W programie 
skierowane były działania na przygotowania zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych. 
Z EFS PUP realizował 2 programy . Dodał, że pierwszy program skierowany był dla osób 
gotowych skorzystać ze staży, szkoleń, przygotowań zawodowych oraz dotacji na 
rozpoczęcie działalności. Programem objętych zostało  295 osób. Drugi program 
skierowany był dla osób długotrwale bezrobotnych w przedziale 12-24 miesiący z 
przeznaczeniem na szkolenia, przygotowanie zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Z programu skorzystało 238 osób.  
 
Radny Piotr Waydyk zapytał w jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy proponuje 
korzystanie z tego programu. 
  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marian Mielczarek odpowiedział, że osoba, która 
się rejestruje kierowana jest do doradcy zawodowego, który w czasie rozmowy informuje  
ją na jakie szkolenie może być skierowana. Dodał, że w ramach osób objętych aktywnymi 
formami przeciwdziałaniu bezrobociu udzielono 109 dotacji  dla bezrobotnych  
i 40 dotacji dla pracodawców. W szkoleniach i przygotowaniach zawodowych wzięło 
udział 615 osób, ze staży skorzystało 415 osób, natomiast na prace  interwencyjne 
skieroano 237 osób. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zapytał w jaki sposób funkcjonuje pośrednictwo 
pracy. W Polsce funkcjonuje wiele prywatnych pośrednictw pracy zatem czy w ramach 
PUP  można wystąpić o środki by stworzyć taki model pośrednictwa pracy.   
 
Małgorzata Szwajczuk Kierownik Referatu Powiatowego Urzędu Pracy W Gryfinie 
odpowiedziała, że PUP dąży do takiego modelu.  
 
Radny Józef Medyński zapytał czy rolnik może dostać pieniądze na tworzenie miejsc 
pracy. 
 
Małgorzata Szwajczuk Kierownik Refratu z Powiatowego Urzędu Pracy 
odpowiedziała, że może dostać jeżeli jest pracodawcą. 
 
Radny Rafał Mucha zapytał w jakich szkoleniach należy uczestniczyć, aby zaspokoić 
zapotrzebowanie rynku pracy. 
 
Małgorzata Szwajczuk z Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała, że pracownicy  
na podstawie zgłaszanych ofert przez pracodawców po  ich analizie ustalają, w jakich 
zawodach jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy. 
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9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Zarządu 
Powiatu w Gryfinie (druk nr 2/VI). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” (druk nr 3/VI). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 

programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (druk nr 4/VI).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 
9/VI).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  uchwała zlikwiduje Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie i przekształci  
w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dodał, że Radni będą mieli do wglądu  
co zawiera specyfikacja na dzierżawę. Integralną częścią dzierżawy będzie porozumienie,   
z którego będzie wynikało jakie są oczekiwania, co do zakresu świadczonych usług 
medycznych jeżeli Rada wyrazi zgodę na likwidację Zakładu. Dodał, że do projektu 
uchwały musi być dołączony wykaz opinii, które nie muszą być pozytywne. Na dzień 
dzisiejszy wykaz otrzymanych opinii do projektu uchwały  w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie 
Wojewoda Zachodniopomorski wydał opinię pozytywną.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał jak będzie wyglądała odpłatność pacjentów  
za usługi. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że płatność będzie w przypadku 
innych usług, które nie będą zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
 

Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powiadomienia Sekretarza 

Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego 
(druk nr 11/VI). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 12/VI).  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w powyższej uchwale zwiększa się 
plan dochodów budżetu  w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 
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266.059 zł oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku z podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. Starosta dodał, że nastąpiło zwiększenie planu 
finansowego Zespołu Szkół Specjalnych  w Gryfinie o kwotę 6.823,36 zł za otrzymane 
odszkodowanie. Zwiększono także plan wydatków Domu Dziecka w Binowie o kwotę 
14.280,20 zł w związku z przeniesieniem  do niego jednego z wychowanków z 
Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka “Agatos” w Gardnie. 
 

 
 

 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski 
 
Posiedzenie zakończono 
Protokół sporządził: 
Radosław Kaliński 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Piotr Waydyk 


