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PROTOKÓŁ nr 5/2007 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 24 maja 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.30. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności zał. nr 1) oraz Sekretarz Powiatu Barbara 
Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Marianna Kołodziejska - Nowicka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości 
i Nadzoru Właścicielskiego Rafał Wołosiak,  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień, Zastępca Naczelnika Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu 
quorom obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Waydyk. Porządek obrad  
5 posiedzenia Komisji został przyjęty (zał. nr 2). Protokóły z 3 posiedzenia Komisji z dnia 29 
marca 2007 r. oraz 4 posiedzenia Komisji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zostały przyjęte 
jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych  
w sprawie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Henryk Kaczmar. 
 
Ad. 4  Analiza i opiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu                  

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu    
Gryfińskiego (druk nr 9/VIII). 

 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że na dzień dzisiejszy w budżecie powiatu są zabezpieczone środki pieniężne w 
wysokości 10 tys. zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów. Dodała, że sam Wydział 
poczyni starania, aby podwoić wysokość tych środków poprzez skorzystanie z programów 
unijnych. Termin składania wniosków dotyczących przyznania stypendiów upływa z dniem  
15 września br.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, dla ilu uczniów przeznaczone są stypendia 
naukowe.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że przy środkach pieniężnych, jakimi  budżet powiatu obecnie dysponuje, 
stypendia naukowe może otrzymać od 6 do 20 osób. Rozbieżność taka spowodowana jest 
tym, że do końca nie wiadomo ilu będzie uczniów i do jakiego progu się oni zakwalifikują 
(począwszy od 500 zł do 1500 zł). 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie myśli   
o przyznawaniu również stypendiów dla uczniów, którzy zdobywają wysokie osiągnięcia  
w sporcie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy istnieje taka możliwość, że Fundusz Świadczeń 
Socjalnych mógłby jeszcze nie zostać wypłacony w szkołach ponadgimnazjalnych, pomimo 
zbliżającego się upływu terminu jego wypłat. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że za Fundusz Świadczeń Socjalnych 
i dokonywanie odpisów na funduszu odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych placówek 
oświatowych. Dodała, że to jak dyrektorzy danych jednostek będą czynić odpisy jest rzeczą 
indywidualną każdego z nich. Mogą dokonywać 75 % odpisów do końca maja, a pozostałą 
część do września każdego roku. Mogą to również czynić sukcesywnie w postaci 1/12 kwoty 
wyliczonej. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że dysponentem środków Funduszu 
Świadczeń Socjalnych jest dyrektor placówki i to on odpowiedzialny jest za to, w jaki sposób 
ten fundusz prosperuje. W każdej placówce funkcjonuje Komisja Socjalna, która nadzoruje  
i odpowiada za zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, za jaki okres będą wypłacane stypendia naukowe. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że stypendia będą wypłacane za cały rok szkolny. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy stypendia również należą się maturzystom. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
odpowiedziała, że stypendia należą się wszystkim uczniom, jeżeli tylko spełniają wymagane 
kryteria. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego 

programu pomocy społecznej  pn. „ Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim  
w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-
2010”(druk nr 13/VIII). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że program pomocy społecznej przedstawia zamierzenia Powiatu 
Gryfińskiego w stosunku do zadań z zakresu polityki społecznej. Do głównych celów należy 
m.in. stworzenie wielofunkcyjnych placówek  opiekuńczo-wychowawczych oraz warunków 
do prowadzenia rodzinnych placówek wsparcia dziennego domów dziecka. Ponadto 
rozszerzanie poradnictwa dla rodzin biologicznych i rodzin zastępczych, nabór i szkolenie 
kandydatów na rodziców zastępczych. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, jak przedstawia się sytuacja z przydzielaniem lokali 
mieszkalnych dla usamodzielniających się wychowanków. Ponadto zapytał, czy w momencie 
opuszczenia placówki byli wychowankowie otrzymują jakąś pomoc. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że pomoc w zdobyciu lokalu mieszkalnego dla takiego wychowanka 
jest  bardzo trudna. Wynika to z braku wolnych pomieszczeń mieszkalnych. Jeżeli chodzi  
o drugą sprawę, pomoc taka jest udzielana w formie wyprawki, na  którą składa się wyprawka 
rzeczowa, wyprawka pieniężna w wysokości około 14 tys. złotych. Ponadto osoby uczące  
się otrzymują środki pieniężne w wysokości 500 zł na kontynuowanie nauki.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2006 r.  
(druk nr 14/VIII). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że 2006 rok został zamknięty liczbą 358 nie wydanych w terminie 
orzeczeń, z powodu braku środków pieniężnych. Dodała, że sytuacja z ubiegłego roku 
najprawdopodobniej się powtórzy, ponieważ środków pieniężnych na wydanie orzeczeń 
wystarczy do lata br. Dyrektor dodała, że pula środków pieniężnych jaką przyznaje 
Wojewoda Zachodniopomorski jest za mała w stosunku do liczby wpływających wniosków 
na wydanie orzeczeń. Na dzień dzisiejszy limit środków przyznawany przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego wynosi 78 tys. złotych.  
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy p. Dyrektor PCPR wystąpiła do Wojewody 
Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia środków pieniężnych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że kroki te podjęła była Dyrektor PCPR. Dodała, że nie dawno 
otrzymała odmowną odpowiedź na przyznanie większej puli pieniężnej. 
 
Radny Bronisław Kozioł zapytał, czy istnieje i na jakich  zasadach  program  likwidowania 
barier architektonicznych finansowany przez PCPR.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że tak. Jednostka, która zajmuje się sprawami osób 
niepełnosprawnych  znajduje się przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie. Wszystkie działania 
podjęte w kierunku osób niepełnosprawnych są finansowanie przez PERON. Dyrektor dodała, 
że w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek, przedstawić orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, a następnie zostaje powołana Komisja, która sprawdza poprawność 
złożonego  wniosku.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/VIII). 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy jest to całkowita zamiana taktyki odnośnie 
miejsca zaciągnięcia kredytu. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zostało wystosowane pismo  
do Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości  zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa. 
Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynikało, że istnieje taka możliwość, ale dopiero  
w przyszłym roku, ponieważ na 2007 rok nie zostały zaplanowane  na ten cel środki 
pieniężne. W związku z tym, że tegoroczny budżet powiatu opierał się na planowanej 
pożyczce w wysokości 3 mln złotych, powiat zaproponował zaciągnięcie długoterminowego 
kredytu konsolidacyjnego. Skarbnik dodała, że kwota kredytowania oszacowana została   
na wartość do 19 mln złotych na okres 30 lat, z rozbiciem na transze na poszczególne lata.  
W 2007 r. kredyt będzie do dyspozycji Powiatu Gryfińskiego w transzy w wysokości   
do 3 mln zł, w 2008 r. w kwocie do 10 mln zł, zaś w  2009 r. do kwoty 6 mln zł. 
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy dobrze rozumie, że uchwała ta daje możliwość 
negocjowania z bankami komercyjnymi. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że musi zostać uruchomiona procedura 
zamówienia publicznego tzn. specyfikacja oraz ogłoszony przetarg na zaciągnięcie kredytu. 
 
Wniosek Przewodniczącego Komisji Gospodarki Piotra Waydyka 
Prośba o przedłożenie Komisji Gospodarki informacji o wyniku negocjacji  
i zakończenia postępowania w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
konsolidacyjnego. 

 
Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie Komisji przybył Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru 
Właścicielskiego Rafał Wołosiak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński. 
 
 
Ad. 5  Stan techniczny obiektów powiatowych oraz perspektywy modernizacji  

i relokacji jednostek organizacyjnych 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Rafał 
Wołosiak powiedział, że sytuacja dot. ogólnego stanu obiektów powiatowych nie przedstawia 
się  najgorzej. Oczywiście istnieje konieczność przeprowadzenia kilku remontów i tak np. 
konieczne jest zmodyfikowanie podjazdu przed budynkiem przy ulicy Sprzymierzonych 9. 
Dodał, że w pozostałych budynkach Starostwa Powiatowego była przeprowadzona okresowa 
kontrola techniczna, która wykazała potrzebę wykonania w  nich remontu. Naczelnik dodał, 
że jeżeli tylko budżet jakim dysponują pozwoli na przeprowadzenie remontów w tych 
obiektach, będą one wykonane (informacje dotyczące stanu technicznego obiektów 
powiatowych przy ul. Sprzymierzonych 4, przy ul. 11 Listopada w Gryfinie oraz obiektu  
przy ul. Dworcowej 1  w Chojnie stanowi zał. nr 3) 
 
Wniosek  Radnego Bogusława Kozioła 
 
Prośba o udzielenie informacji dot. Pana Rzepczaka prowadzącego zajęcia z nauki jazdy. 
Czy ponosi on jakiekolwiek opłaty za korzystanie z placu znajdującego się na terenie ZSP  
w Mieszkowicach (od momentu założenia działalności gospodarczej) oraz czy została 
zawarta umowa stwierdzająca, że Pan Rzepczak prawnie może korzystać  
z w/w nieruchomości, oraz z pomieszczenia szkolnego, które wykorzystuje na prowadzenie 
w/w działalności. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński powiedział, że na ten rok zostało zaplanowanych kilka inwestycji m.in. 
docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji –
termomodernizacji jednostki powiatowej Zespół Szkół Ponadginazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 
docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły – termomodernizacja jednostki powiatowej 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Dodał, że została już zakończona 
inwestycja dot.utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Powiatowej 
Państwowej Straży  Pożarnej w Gryfinie. Inwestycja ta, podobnie jak inwestycja dot. zmiany 
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sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na budynek 
administracyjno-biurowy  Starostwa Powiatowego w Gryfinie, czy inwestycja  zrealizowana 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie polegająca  
m.in. na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynków zespołu, były sfinansowane  
z zaciągniętego przez Powiat Gryfiński kredytu. Dodał, że koszt inwestycji dot. Centrum 
Zarządzania Kryzysowego zamknął się w kwocie 69 tys. zł. Jeżeli chodzi o Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie prace wykonywane są przez dwie firmy. 
Budynek nr 6, który został zaplanowany na Dom Dziecka remontuje firma Inecko, umowa 
została podpisana na kwotę 1.875.154,18 zł. Natomiast na remont budynku nr 2, który 
zostanie zburzony i ponownie postawiony  umowę podpisano z firmą Pluta na kwotę 
1.400.000,00 zł. Jeżeli chodzi o inwestycje termomodernizacyjne planowane jest docieplenie 
ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji w Domu Dziecka w Trzcińsko Zdroju.  
W tym momencie trwa przygotowanie dokumentacji technicznej. Dodał, że w wyniku 
ogłoszonego przetargu została wyłoniona firma - Pracownia Audytorska – Jacek Stępień  
z Ostrowca Świętokrzyskiego, która opracuje dokumentację budowlaną do tej inwestycji. 
Dodał, że w tym roku w planach jest również wykonanie termodernizacji budynku szkoły  
i wykonanie elewacji w ZSP nr 2 w Gryfinie. Z Powiatowego  Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej przeznaczono na inwestycję kwotę w wysokości 520 tys. zł.  
Z aktualizacji kosztorysu wynika, że kwota ta wzrośnie do ok. 595 tys. zł. Dodał,  
że na inwestycję dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku Internatu ZSP nr 2  
w Gryfinie przeznaczono kwotę w wysokości 804 tys. zł.  Ponadto dodał, że w tych 
pomieszczeniach miałoby się mieścić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Dodał, że potrzeby są bardzo duże, a głównym 
źródłem z którego czerpane są środki pieniężne pochodzą z PFOŚiGW. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o termin zakończenia inwestycji w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Chojnie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej 
Krzemiński odpowiedział, że w przypadku budynku nr 6 czas realizacji wynosi 180 dni, 
natomiast w przypadku budynku nr 2 jest to okres 360 dni. 
 
 
c.d. Ad. 4  Analiza i opiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

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

Gryfińskiego na rok 2007(druk nr 3/VIII) 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że § 1 pkt 1 projektu nin. uchwały  
dot. włączenia do budżetu powiatu dochodów w wysokości  499.611,68 zł, z której najwyższą 
w wysokości 431.150,00 zł stanowi odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 
za tereny przeznaczone pod budowę drogi S3. Dodała, że w § 2 pkt. 2 dot. zmniejszenia 
wydatków budżetu powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna  projektu nin. uchwały nastąpiła 
pomyłka pisarska. Zamiast kwoty 30.000,68 zł powinna być kwota równa 30 tys. zł. Skarbnik 
dodała również, że do budżetu Powiatu Gryfińskiego zostały włączone środki pieniężne  
w kwocie 1.463.804,29 zł, pochodzące z likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. 
Środki te będą do dyspozycji Wydziału Zarządzania Drogami. 
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Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał czy kwota w wysokości 1.521,93 zł przeznaczana 
na utrzymanie dziecka w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos”, jest stanem 
przed czy po zwiększeniu środków finansowych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jest to kwota już po zwiększeniu 
środków pieniężnych. Pierwotnie była to kwota nie przekraczająca 1 500 zł, która została 
zmieniona Zarządzeniem Starosty w marcu br. 
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 4/VIII) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że nin. projekt uchwały dot. zwiększenia 
przychodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w związku z zaciągniętym w ubiegłym roku 
kredytem inwestycyjnym w wysokości 4 mln zł. Dodała, że fizycznie powiat rozdysponował 
2,5 mln zł, a pozostałe 1,5 mln nie zostało wykorzystane. Dodała, że kwota w wysokości 1,5 
mln zł zostanie  wprowadzona do tegorocznego budżetu jako przychody budżetu i zostanie 
przeznaczona na inwestycję dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku internatu  
w ZSP nr 2 w Gryfinie w kwocie 350 tys. złotych, oraz na inwestycję w specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie w kwocie 1.150.000 zł. 
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr III/33/2006 
Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 5/VIII) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany w uchwale Nr III/33/2006 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  29 grudnia 2006 w § 6 ust. 1 pkt 3 dot. zwiększenia kwoty 
dotacji przeznaczonej dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie  
o kwotę 2.830,80 zł., oraz w § 6 ust. 1 pkt  2  dot. zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej 
dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 30. 000 
zł z przeznaczeniem na remont tarasu. Dodała, że w/w  zmiany zostały uwzględnione  
w uchwale budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok. 
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. 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 6/VIII) 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej uległ zwiększeniu w związku z handlem uprawnieniami  
do emisji i opłatami ekologicznymi wnoszonymi przez ZEDO S.A. Dodała, że Powiat 
Gryfiński ma możliwość pozyskania środków z rezerwy budżetu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych. Sekretarz dodała,  
że aby powiat miał możliwość otrzymania dofinansowanie w w/w kwocie, sam ze swojej 
strony musiałby również wyłożyć kwotę równą 363 tys. zł. Taką możliwość uzyskał,  
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jako jedyny w powiecie, (ponieważ złożył kompletny wniosek) Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Chojnie. Sekretarz ponadto dodała, że w zastawieniu wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został ujęty remont   
w w/w placówce dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie  przegród 
zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji w kwocie 163 tys. zł. Dodała, że sam 
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w swoim budżecie ma zabezpieczone  
na to zadanie 200 tys. zł. W sumie stanowi to kwotę (363 tys. zł) wymaganą na uzyskanie 
dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sekretarz dodała, że środki  
z dofinansowania powiat przeznaczy na przeprowadzenie remontu w Internacie ZSP nr 2  
w Gryfinie. 
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac 

Wolności w Mieszkowicach kategorii drogowej powiatu (druk nr 7VIII) 
 

Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały  
Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2003 r.(druk nr 8/VIII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w czasie trwania poprzedniej 
kadencji padła propozycja, aby  SP ZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zostały przeniesione do Wełtynia,  
ze względu na usytuowanie tych  nieruchomości w strefie uciążliwości   ZEDO S.A. Dodała, 
że obecnie powiat nie widzi potrzeby przeprowadzenia takich działań. Jednostki te wymagają 
jedynie przeprowadzenia remontu i odpowiedniego wyciszenia pomieszczeń budynku. Poza 
tym przeniesienie nieruchomości wiązałoby się z większym nakładem środków pieniężnych 
przez Powiat Gryfiński. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, jak przedstawia się sytuacja w sprawie odszkodowania 
jakie ZEDO S.A. ma zapłacić  Powiatowi Gryfińskiemu w związku  z lokalizacją   
w/w nieruchomości w strefie uciążliwości. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że ZEDO S.A. zaproponowała 
odszkodowanie w wysokości 2 200 000,00 zł, natomiast ze strony Starosty Gryfińskiego 
padła propozycja w kwocie 4 700 000,00 zł. Dodała, że w dalszym ciągu prowadzane  
są rozmowy na ten temat. Wstępnie ustalono, że zostanie powołany rzeczoznawca, w celu 
oszacowania kosztów remontu przeprowadzonych w tych jednostkach, aby móc prowadzić 
dalsze negocjacje. 

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk  
nr 11/VIII). 

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk  
nr 12/VIII). 

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego 

programu pomocy społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim  
w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 
2007-2010” (druk nr 13/VIII).  

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.6 Sprawy różne, informacje wolne wnioski. 
  

-brak 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
  
  
 Przewodniczący 
                                                                                                             Komisji Gospodarki 
 
 Piotr Waydyk 
  
 
 
 
Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 

 


