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PROTOKÓŁ nr 6/2007 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 26 czerwca 2007 r. 
 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.55. W posiedzeniu wzięło 
udział 4 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy 
Miller, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Własnościowego 
Rafał Wołosiak, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma, Burmistrz 
Trzcińska Zdrój Zbigniew Kitlas, Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Trzcińsko Zdrój 
Sławomir Poczobut-Odlanicki. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady 
poprowadził Przewodniczący Piotr Waydyk. Porządek obrad 6 posiedzenia komisji,  
który stanowi zał. nr 2, został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia  
było zapoznanie się ze stanem zawansowania realizacji uchwał związanych z likwidacją 
Powiatowego Zarządu Dróg oraz tworzeniem Wydziału Zarządzania Drogami.  
Ponadto analiza i opiniowanie projektów uchwał na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przybył Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój Zbigniew Kitlas  
oraz Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój Sławomir Poczobut-Odlanicki. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny 

nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko 
Zdrój (druk nr 11/IX). 

 
Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdroju Sławomir Poczobut-
Odlanicki powiedział, że dzisiejsza wizyta ma na celu wyjaśnienie sprawy dot. odwołania 
jednej z dwóch darowizn, które zostały przekazane Gminie Trzcińsko-Zdrój w wyniku 
reformy dot. przekazywania zadań przez SPZZOZ w Gryfinie gminom związanych  
z prowadzeniem usług medycznych. Poinformował, że w jednym budynku znajdowała  
się przychodnia, a w drugim gabinet stomatologiczny i służbowe mieszkanie, które 
zajmowała wdowa po dentyście. Gabinet ten został później przeniesiony do budynku 
przychodni, a wdowie gmina zapewniła mieszkanie zastępcze. Jak wcześniej wspomniał 
obie nieruchomości zostały podarowane umową darowizny w formie aktu notarialnego,  
w której strony powołują się na wcześniej zawarte porozumienie (1.02.2000 r.), z treści 
którego wynikało, że gmina przyjmuje od powiatu prowadzenie i wykonywanie świadczeń 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy, które będą 
realizowane w pomieszczeniach budynku przychodni, a nie w budynkach. Dodał, że drugi 
budynek, w którym wcześniej mieścił się gabinet stomatologiczny był w złym stanie 
technicznym i gmina nie dysponowała środkami na jego wyremontowanie. W związku  
z tym przeznaczyła budynek pod cele komercyjne, aby móc pozyskać inwestora,  
który odrestaurowałby budynek. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, za czasów trwania której kadencji doszło do zmiany 
sposobu użytkowania tego budynku na cele gastronomiczne. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińska-Zdroju Zbigniew Kitlas odpowiedział, że sprawa 
rozpoczęła się w 1999 r. i w tym samym została podjęta uchwała mówiąca o tym, że jeden  
z dwóch budynków został przeznaczony na działalność komercyjną. Od podpisania 
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porozumienia minęło 7 lat i po takim okresie pojawiło się zainteresowanie budynkiem 
przeznaczonym na w/w cel. 
 
Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdroju Sławomir Poczobut-
Odlanicki powiedział, że od 7 lat budynek wykorzystywany jest na cele gastronomiczne  
i trudno zrozumieć dlaczego Powiat Gryfiński po takim okresie czasu postanowił odwołać 
darowiznę. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że zmieniła się władza Powiatu 
Gryfińskiego i  zmienił się tym samym  punktu widzenia na sprawę. 
 
Posiedzenie opuścił Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy Trzcińsko Zdroju Sławomir 
Poczobut-Odlanicki. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że będąc radnym w I kadencji przypomina 
sobie tą sprawę. Faktycznie  jeden z dwóch ówcześnie przekazanych Gminie Trzcińsko-
Zdrój budynków (za prowadzenie usług medycznych) był w złym stanie technicznym.  
Należy zauważyć, że budynek przed otworzeniem działalności komercyjnej został 
gruntownie wyremontowany, a gmina wg tego co powiedział Burmistrz wraz z Radcą 
Prawnym zapewniła mieszkanie zastępcze osobie, która do czasu przekazania tego budynku 
w nim mieszkała. Dodał, że może warto wziąć powyższe pod uwagę i ponownie zasięgnąć 
do protokołów z tamtego okresu oraz zastanowić się nad istotą odwołania darowizny. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój Zbigniew Kitlas powiedział, że może 
przybyć również na jutrzejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej i ponownie przedyskutować 
sprawę. Dodał, że ma nadzieję na  pozytywne rozstrzygnięcie, bo nie chciałby kierować 
sprawy na drogę sądową. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy została zawarta jakakolwiek umowa między Gminą 
Trzcińsko Zdrój, a osobą dzierżawiącą budynek przeznaczoną na cele gastronomiczne. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój Zbigniew Kitlas odpowiedział,  
że w większym stopniu z dokumentami  w tej sprawie zapoznawał się jego zastępca. Jednak 
z tego co jest mu wiadome, taka umowa została zawarta. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że można było przystąpić do  rozmów 
trochę wcześniej, a nie w momencie kiedy Zarząd Powiatu przyjął projekt w/w uchwały 
Rady Powiatu , kiedy część komisji głosowała nad w/w projektem, a także kiedy pozostało 
2 dni do sesji. W chwili, kiedy Pan Burmistrz przystąpiłby wcześniej do rozmów miałaby 
ona zapewne inny przebieg. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój Zbigniew Kitlas na zakończenie wręczył  
na ręce Przewodniczącego pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu  
w Gryfinie, do wiadomości Radnych Powiatu dot. odwołania darowizny nieruchomości 
działki 209/7 o pow. 198 m2 w obrębie ewidencyjnym 2 Miasta Trzcińsko Zdrój  
wraz z posadowionym na niej budynkiem zawierające oświadczenie, iż nie zachodzą 
przesłanki do skutecznego odwołania darowizny (który stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). 
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Wniosek Radnego Bronisława Krzyżanowskiego.  
Prośba o wycofanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania 
darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko-
Zdrój. 
 
Posiedzenie opuścił Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój Zbigniew Kitlas. 
 
W wyniku głosowania komisja nie zajęła stanowiska w/s złożonego wniosku przez Radnego 
Bronisława Krzyżanowskiego. 

 
Komisja większością głosów przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Na posiedzenie przybył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 12/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

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

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 13/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Wniosek Komisji Gospodarki 
Prośba o sporządzenie wykazu zawierającego osoby pełniące funkcję społecznych 
inspektorów pracy lub inspektorów ds. BHP w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego oraz informacji n/t tego, czy osoby na w/w stanowiskach pracy 
pobierają z tego tytułu ekwiwalent pieniężny.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powracając do sprawy dot. przekazanej darowizny 
stwierdził, że Uchwała Rady Miejskiej Trzcińska-Zdrój zezwalająca na prowadzenie 
działalności komercyjnej w jednym z budynków została podjęta 30.11.1999 r. tj. wcześniej, 
niż została podjęta uchwała Rady Powiatu w Gryfinie (z dnia 12.01.2000 r.) i został 
zawarty akt notarialny (dnia 10.03.2000 r.) stwierdzający przekazanie dwóch budynków  
w drodze darowizny Gminie Trzcińsko-Zdrój na świadczenie usług medycznych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy. Wynika z tego, że Gmina 
Trzcińsko Zdrój podjęła uchwałę o sposobie użytkowania nie będąc jeszcze właścicielem 
budynku.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski ponownie powiedział, że przed podjęciem ostatecznej 
decyzji w/s odwołania darowizny należałoby przeanalizować po raz kolejny  sprawę. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Rafał  
Wołosiak powiedział, że głównym i jedynym założeniem Powiatu przekazując 2 budynki 
gminie, było prowadzenie i świadczenie w nich usług medycznych, który faktycznie  
nie został do końca zrealizowany. W momencie kiedy Rada Powiatu w Gryfinie  
nie przyjęłaby projektu uchwały w/s odwołania darowizny nieruchomości byłoby 
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konieczne, aby podjęła uchwałę w/s odstąpienia od odwołania darowizny, w celu 
zakończenia sprawy. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami może 
dojść do odwołania darowizny, w przypadku kiedy została niewykorzystana zgodnie z 
przeznaczeniem,  
na który była darowana, zaś odstąpienie od jej odwołania następuje za zgodą organu, który 
wyraził zgodę na jej dokonanie (art. 13 ust. 2a Ustawy o gospodarce nieruchomości). 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy podobna sytuacja miała miejsce w  innych gminach, 
którym na podobnych zasadach, jak Gminie Trzcińsko-Zdrój zostały darowane 
nieruchomości. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Rafał  
Wołosiak odpowiedział, że z tego co jest mu wiadomo, taka sytuacja nie miała miejsca. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Rafał Wołosiak. 
 
Ad.5 Stan zawansowania realizacji uchwał związanych z likwidacją Powiatowego 

Zarządu Drogami oraz tworzeniem Wydziału Zarządzania Drogami. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w związku 
z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg  zostały podjęte 2 uchwały. Pierwsza uchwała  
Nr V/64/2007 Rady Powiatu dot. likwidacji jednostki, druga Nr 111/2007 Zarządu Powiatu 
dot. przejęcia aktów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej  
po PZD w Gryfinie. W wyniku likwidacji została powołana Komisja Inwentaryzacyjna,  
w celu uporządkowania i przekazania Staroście Gryfińskiemu dokumentacji stanowiącej 
pozostałość po PZD. Naczelnik poinformował, że wszelkie zadania po zlikwidowanej 
jednostce w dalszym ciągu są kontynuowane i realizowane (wykaz realizowanych zadań na 
terenie Powiatu Gryfińskiego stanowi materiał poglądowy do nin. protokołu).  
Dodał, że na najbliższym posiedzeniu Zarządowi Powiatu zostanie zaproponowany skład 
komisji ds. zagospodarowania majątku ruchomego po w/w jednostce, a także sposobu 
sprzedaży składników mienia. Najprawdopodobniej sprzęt, który nie zostanie wystawiony  
do sprzedaży ze względu na swą wiekowość zostanie przekazany różnym jednostkom 
zlokalizowanych na terenie Powiatu Gryfińskiego, którym może stać się przydatny. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał na jaki termin został zaplanowany w/w przetarg. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że w momencie kiedy Zarząd zatwierdzi sposób zagospodarowania majątku ruchomego. 
Najprawdopodobniej informacja o przetargu ukaże się na początku lipca w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w lokalnej prasie. Naczelnik poinformował, że odbył się przetarg  
na wykoszenie traw i chwastów w pasach drogowych, który został podzielony na 4 zadania 
wg następujących gmin: Gryfino, Stare Czarnowo; Banie, Widuchowa; Chojna, Trzcińsko 
Zdrój; Cedynia, Moryń, Mieszkowice. W wyniku nieprawidłowo naliczanego podatku  
VAT (pojawiały się oferty z 7%, z 22% VAT-em; prawidłowo VAT na koszenie  
do kwietnia 2008 r. powinien wynosić 3%.), komisja została zmuszona do wykluczenia  
3 podmiotów z w przetargu. Ostatecznie Zarząd Powiatu wybrał ofertę firmy WALDIX  
ze Szczecina na pierwsze zadanie tj. Gryfino i Stare Czarnowo o łącznej wartości 82.875,35 
zł. Wykluczone podmioty staną ponownie do przetargu. Pan Arkadiusz Durma dodał 
również, że Zarząd Powiatu zawarł porozumienie z gminą Mieszkowice i z Gminą Moryń 
na utrzymanie dróg powiatowych do końca marca 2008 r. w tych miejscowościach.  
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Na podpisanie porozumienia oczekuje także Gminą Cedynia w celu realizacji w/w zadania. 
Porozumienia z pozostałymi gminami nie zostały podpisane w wyniku braku 
zainteresowania. Zadania w gminie: Chojna, Gryfino i Trzcińsko-Zdrój są lub będą 
realizowane przez podmioty wyłonione w przetargach lub umowach zlecenie, które zostały 
uwzględnione we wcześniej wymienionym wykazie zadań realizowanych w Powiecie 
Gryfińskim stanowiącym materiał poglądowy do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji  
był obecny Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój Zbigniew Kitlas. W trakcie obrad padło  
z jego ust stwierdzenie, że jest zainteresowany zawarciem porozumienia z Zarządem 
Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w mieście na kwotę 36.000,00 zł. Zapytał Pana 
Durmę, czy wiedział o takim zamiarze Pana Zbigniewa Kitlasa. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że jest zaskoczony wypowiedzią  Pana Kitlasa, ponieważ z wcześniejszej rozmowy  
jaką z nim przeprowadził wynikało, że nie jest zupełnie zainteresowany zawarciem 
porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Trzcińsko-Zdrój na kwotę 
36.000,00 zł.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy jest zawarta jakakolwiek umowa z Panem Józefem 
Skibą prowadzącym m.in. usługi komunalne w Trzcińsku-Zdrój. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że do końca kwietnia br. zawarta była umowa z Panem Skibą na utrzymanie czystości  
w miejscowości Trzcińsko-Zdrój. W momencie kiedy Pan Kitlas odmówił zawarcia  
w/w porozumienia, propozycja została złożona Panu Skibie, który przystał  
na przedstawione warunki, tj. na comiesięczną opłatę w kwocie 4.100 zł – ryczałtowo  
oraz rozszerzenie zakresu umowy o: remonty cząstkowe, malowanie, znakowanie itp. 
Dodał, że w tej sprawie zostało wystosowane oficjalne pismo, na które Pan Skiba miał 
odpowiedzieć, czego jednak nie uczynił. Poinformował, że porozumienie jest w trakcie 
przygotowania i na początku lipca miało dojść do jego podpisania. Dodał, że w związku  
z takim przebiegiem sytuacji będzie musiał skontaktować się z Panem Skibą. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie utrzymania czystości  
na ulicach powiatowych w miejscowości Chojna. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że wystosował pismo do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie w imieniu 
Starosty Gryfińskiego z propozycją na realizowanie w/w zadania. Naczelnik powiedział,  
że kwota, jaką Starosta zaproponował Gminie Chojna na realizację tego zadania (115 tys.) 
została podzielona przez okres 6 miesięcy i zaproponowana Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych. Ponadto od pierwotnej kwoty odjęto środki za czynności, które od stycznia 
br. na terenie miasta Chojna zostały wykonywane tj. zimowe utrzymanie dróg oraz umowa 
na sprzątanie. W ostatecznym rozliczeniu wyszła kwota w wysokości 52.500,00  
zł na wykonanie zadania. Wstępnie PUK przystał na złożoną propozycję, jednak  
po rozmowie z Burmistrzem Miasta i Gminy Chojna PUK zażądał dodatkowo 17.000,00 zł. 
Naczelnik dodał, że jeżeli doszłoby do podpisania umowy z PUK w Chojnie Starosta 
Gryfiński wyraził zgodę na dodatkowe 12.000,00 zł. Poinformował, że zostało również 
wystosowane pismo do Zakładu Usług Leśnych, Drogowych i Melioracyjnych w Chojnie  
z identyczną propozycją jaką otrzymał PUK w Chojnie. 
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Radny Bronisław Krzyżanowski poruszył temat związany z rozrastającą się zielenią 
(gałęzie drzew, krzewów) na pasach drogowych utrudniającą ruch drogowy na trasie Lisie 
Pole-Nawodna. Ponadto zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Drogami o rozwiązanie tej sprawy.  
 
Naczelnik Wydziału Zadządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że jest świadomy takiego stanu rzeczy. Powiedział, że na tym terenie mogło być już 
realizowane zadanie, ale podmioty przystępujące do przetargu nie spełniły jednego  
z wymogów. W związku z tym dojdzie do powtórzenia przetargu. W przeciągu miesiąca 
powinien zostać wytypowany wykonawca na wykaszanie traw i chwastów na terenie 
Gminy Trzcińska-Zdrój.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak wygląda sytuacja związana ze środkami 
finansowymi po likwidacji Powiatowego Zarządu, czy w związku z tym są widoczne  
już jakiekolwiek oszczędności. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że dokładnie nie jest wstanie określić wysokości oszczędności. Wpływ na powyższą 
sytuację będzie miał fakt, iż środki z budżetu nie będą już szły na utrzymywanie bazy  
w Baniach, a także na wynagrodzenia dla pracowników zlikwidowanej jednostki w kwocie 
około 400.000,00 zł. Dodał, że środki będą przeznaczone m.in. na remonty dróg na terenie 
powiatu. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy Wydział Zarządzania Drogami będzie ubiegał  
się bądź ubiega się o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział,  
że założeniem było jeszcze za czasów prosperowania PZD, aby środki na zrealizowanie 
niektórych inwestycji zostały powzięte ze środków unijnych. Dodał, że on sam  
jest zwolennikiem pozyskiwania nie tylko środków z Unii Europejskiej, ale pochodzących 
również z dotacji np. od Wojewody Zachodniopomorskiego, czy Marszałka. Wydział 
Zarządzania Drogami będzie się starał o pozyskiwanie środków unijnych na realizację 
kolejnych inwestycji, w momencie kiedy zostaną zagospodarowane podmioty do bieżącego 
utrzymania. 
 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 
 
Protokół z 5 posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. został przyjęty 
jednogłośnie  
 
Ad.4  Analiza i opiniowanie materiałów na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany siedziby jednostki 

budżetowej - Domu Dziecka w Binowie (druk nr 2/IX). 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. (druk nr 4/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 
roku budżetowego (druk nr 5/IX). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 6/IX). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/IX).  

 
Komisja jednogłośnie  przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie (druk nr 8/IX). 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

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

sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie (druk nr 9/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 
2007-2015” (druk nr 10/IX). 

 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie 
Komisji Spraw Społecznych, na którym była obecna Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka. Podkreśliła, fakt iż w/w strategia 
została wykonana przez jednego z pracowników jednostki. Dodał, że inne powiaty 
przygotowanie tego typu strategii zlecały wyspecjalizowanym firmom, której koszt wynosił 
25.000,00 zł. Ponadto dodał, że Pani Dyrektor przekazała informację dot. tego,  
że w/w jednostka będzie realizować program skierowany do pracowników 
administracyjnych, socjalnych w celu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji 
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zawodowych w zakresie komputerowym, językowym itp. Radny poinformował, że będzie 
możliwość realizowania tego programu w poszczególnych gminach, jeżeli zgłosi  
się do wzięcia w nim udziału odpowiednia liczba osób. 
 

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

Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/IX).  

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że zmiany w Statucie związane  
są z wykreśleniem stanowiska Etatowego Członka Zarządu i uzupełnieniem o zapis  
dot. sposobu zwoływania pierwszej sesji Rady Powiatu, a także wykreśleniem ze struktur 
Powiatu Gryfińskiego jednostkę organizacyjną pn. Powiatowy Zarząd Dróg. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 15/IX). 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że zmiany w w/w projekcie uchwały  
dot. utworzenia nowej komórki organizacyjnej – Referatu Informatyki, nad którego 
zadaniami bezpośredni nadzór będzie sprawować Pani Sekretarz. 
 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach  
tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania (druk nr 16/IX).  

 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.6   Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Członkowie komisji ustalili termin kolejnego posiedzenia na dzień 4 lipca 2007 r.  
m.in. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz w siedzibie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

   Przewodniczący  
                                                                             Komisji Gospodarki 
 

    Piotr Waydyk 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 


