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PROTOKÓŁ nr 9/2007 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 19 września 2007 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.10. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie 
Roman Michalski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum 
obrady poprowadził Przewodniczący Piotr Waydyk. Porządek obrad 9 posiedzenia komisji, 
(zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokół z 8 posiedzenia komisji z dnia 28 sierpnia 
został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zestawienie sprzedaży 
majątku Powiatu Gryfińskiego realizowanej w 2007 r. wraz z prognozą na 2008 r., 
wypracowanie propozycji i wniosków komisji do budżetu na 2008 r. oraz analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XI 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/XI). 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że zmiany w powyższym projekcie  uchwały dot. wprowadzenia zadania 
polegającego na opracowaniu dwóch dokumentów tj. raportu z realizacji Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska za okres od 1.01.2004 do 31.12.2006 r. z uwzględnieniem 
systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami 
oraz Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 
Gryfińskiego. Zmiana w kwocie 10.000,00 zł, o której mowa została ujęta w zał. nr 2  
do projektu nin. uchwały w poz. 4.12.  Dodała, że powyższą kwotę wykorzystano z rezerwy 
ujętej w planie przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2007 r. (zał. nr 1 do projektu nin. 
uchwały poz. VI), a termin wykonania tych opracowań przewidziany jest na 31.12.2007 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Bronisław Krzyżanowski. 
 
Ad.6  Wypracowywanie propozycji i wniosków komisji do budżetu na 2008 r. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że termin składania wniosków do PFOŚiGW upływa z dniem 30 września br., 
które kolejno do 30 listopada rozpatruje Zarząd Powiatu.  
 
Wniosek Komisji Gospodarki. 
Prośba do Zarządu Powiatu w Gryfinie o możliwość uwzględnienia w przyszłorocznym 
Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych  
na zapotrzebowanie w sprzęt przeznaczony do działań chemiczno-ekologicznych  
dla Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek zlokalizowanych w południowej 
części Powiatu Gryfińskiego. 
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Wniosek Komisji Gospodarki.  
Prośba do Zarządu Powiatu w Gryfinie o rozpatrzenie możliwości dofinansowania 
zadania ze środków unijnych, wykorzystując przy tym Powiatowy Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poprawy systemów odprowadzania ścieków 
opadowych z dróg powiatowych (zabezpieczenie wkładu własnego).  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji 
informacji dot. ilości złożonych wniosków przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 
Powiatu Gryfińskiego na przyznanie środków finansowych w ramach przyszłorocznego 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/XI).  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła szczegółowo pochodzenie środków 
zwiększających i zmniejszających dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego według 
klasyfikacji budżetowej (według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007). Dodała, że w powyższym 
projekcie wystąpiły dwie pomyłki. Jedna wynikała z nieprawidłowej klasyfikacji  
(§ 2 pkt. 2) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-
wychowawcze, którą zastąpiona zapisem pn. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202). 
Druga pomyłka wynikała z błędnego zapisu treści punktu 6  uzasadnienia projektu uchwały. 
Zwiększenie wydatków przewiduje się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach, a nie jak zostało to pierwotnie podane w Szkole Podstawowej  
w Mieszkowicach. 
 

 Komisja ze zmianami przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 

3. 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 rok (druk nr 3/XI).  

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt nin. uchwały dot. ustalenia 
ostatecznych kwot dotacji dla Szkół Niepublicznych. W wyniku weryfikacji danych łącznie 
kwota dotacji uległa zmniejszeniu o 185.511,92 zł, na którą składa się kwota 34.899,20 zł  
w dziale 80120-Licea ogólnokształcące oraz kwota w wysokości 150.612,72 zł w dziale 
80130-Szkoły zawodowe. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu 

pisarskiego w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
r. (druk nr 4/XI). 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że projekt powyższej uchwały 
prostuje błąd pisarski polegający na zmianie przeznaczenia wydatku tj. zakupu radaru  
na zakup alkotestu przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie. Zmiana wynika z faktu,  
iż Rada Miejska w Gryfinie podjęła decyzję o całkowitym sfinansowaniu zakupu radaru.  
W związku z powyższym Rada Powiatu w Gryfinie, aby ponownie nie dokonywać zmian w 
budżecie podjęła decyzję o sfinansowaniu w ramach dotacji zakupu alkotestu, 
przeznaczając na to kwotę w wysokości 4.000 zł. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat  

za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy (druk 
nr 6/XI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Wydział Komunikacji i Transportu  
wstępnie przygotował dwie propozycje rozwiązania powyższej sprawy. Pierwsza polegała 
na częściowym zwolnieniu podmiotu z opłat, druga zaś na całkowitym, na którą ostatecznie 
przystano. Dodał, że podjęcie uchwały ma na celu zapobiegnięciu sytuacji, w której 
podmiot na skutek działań administracyjnych musiałby ponieść koszta związane  
z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 

 
Ad 5.  Zestawienie sprzedaży majątku Powiatu Gryfińskiego realizowanej w 2007 r. 

wraz  z prognozą na 2008 r. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na nieruchomość położoną  
w Binowie (poz. 2 - zał. nr 3 do nin. protokołu) dotychczas wpłynęły 2 wadia.  
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu powstał zamysł odstąpienia od  sprzedaży 
nieruchomości położonych w miejscowości Moryń (poz. 4 i 5 – zał. nr 3) w przypadku 
sprzedaży nieruchomości położonych w Baniach  (poz. 3 - zał. nr 3). Wynika to z faktu,  
iż w przyszłości  nieruchomości te mogą zostać przeznaczone na działalność domu dziecka, 
czy rodzinnego domu dziecka, który jako obiekt spełniała wymogi do utworzenia takich 
placówek. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, iż z otrzymanych materiałów wynika,  
że w zestawieniu sprzedaży majątku Powiatu Gryfińskiego prognozowanej na 2008 rok  
(zał. nr 4) została ujęta część nieruchomości znajdująca się w trwałym zarządzie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach (poz. 4) 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zostało to wykazane w przypadku 
kiedy zapadłaby uchwała mówiąca o likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mieszkowicach. Działka ze względu na swoją wielkość zostałaby  podzielona. Według 
wstępnych planów na osobną działkę (pod dzierżawę) zostałby wyodrębniony budynek 
szkoły. Pozostała część nieruchomości mogłaby zostać sprzedana, jako działki  
pod zabudowę domów jednorodzinnych. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak przedstawia się sytuacja związana ze stanem 
dróg powiatowych oraz czy w przyszłorocznym budżecie Powiatu Gryfińskiego zostaną 
zwiększone nakłady finansowe na remonty dróg. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w momencie powstania Wydział 
Zarządzania Drogami posiadał w planie finansowym na w/w zadanie kwotę w wysokości 
1.800.000 zł, natomiast w czasie funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg została 
rozdysponowana kwota około 900.000 zł. Wojciech Konarski powiedział, że w sumie  
w tym roku na remont i zarządzanie drogami została przeznaczona kwota 2.700.000 zł,. 
Dodał, że wstępnie w przyszłorocznym budżecie powiatu na bieżące remonty dróg  
i inwestycje przewiduję się przeznaczyć kwotę około 4.000.000 zł., z tym że w znaczącym 
stopniu na zadania inwestycyjne. Ponadto dodał, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd 
Powiatu zatwierdził 3 wnioski na remonty dróg tj. Kłodowo-Trzcińsko Zdrój-Warnice  
na odcinku Żelechowo-Grzybno, Lisie Pole – Polesiny oraz Goszków-Wierzchlas-Zielin  
na odcinku Goszków-Wierzchlas,  w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Termin 
składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
w Szczecinie upływa z dniem 30 września br. W momencie kiedy wnioski zostaną przyjęte 
rozpoczną się remonty trzech w/w inwestycji. Wojciech Konarski powiedział, że do dnia 
dzisiejszego nie ma pełnej dokumentacji technicznej, w związku z realizacją dwóch 
inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym tj. przebudowy drogi Warnice-
Witnica na odcinku Chełm Dolny –Witnica oraz budowy drogi Wełtyń-Gajki na odcinku 
Bartkowo-Gajki,  za której wykonanie wcześniej w znacznej części zapłacono. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy ostatecznie doszło do planowanej rozmowy 
z projektantem inwestycji. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco. Przy czym dodał,  
że projektant do dnia dzisiejszego nie złożył wtórnika do Wydziału Architektury  
i Budownictwa, pomimo tego, że zapotrzebowanie na prace projektowe powyższych 
inwestycji zostały złożone w 2003 r. Na dzień dzisiejszy może się okazać, że wtórnik mógł 
przez ten okres ulec przedawnieniu. Dodał, że z zapisów prowadzonej dokumentacji 
wynika, że realizacje inwestycji zmierzają w dobrym kierunku, natomiast rzeczywistość 
niestety jest zupełnie inna. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek. 
 
Ad.6  Wypracowywanie propozycji i wniosków komisji do budżetu na 2008 r. 
 
Wniosek Członka Komisji Gospodarki Józefa Medyńskiego  
Prośba do Zarządu Powiatu w Gryfinie o możliwość ujęcia w przyszłorocznym budżecie 
zadania dotyczącego remontu drogi gruntowej na odcinku Lubanowo-Baniewice  
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz wycinki krzaków rosnących  
na w/w pasie drogowym. 
 
Wniosek Członka Komisji Gospodarki Bronisława Krzyżanowskiego  
Prośba do Zarządu Powiatu w Gryfinie o możliwość ujęcia w przyszłorocznym budżecie 
zadania dotyczącego dokończenia remontu odcinka drogi na trasie Lisie Pole-Polesiny. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zwrócił się z prośbą o naprawę nawierzchni drogi 
na trasie Lisie Pole – Nawodna (dziury zlokalizowane za cmentarzem w kierunku 
miejscowości Nawodna). 
 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 
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Ad.7  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że członkowie komisji na dzisiejszym 
posiedzeniu otrzymali w formie pisemnej odpowiedzi na zapytania i wnioski złożone  
na poprzednim posiedzeniu przez Radnego Bronisława Krzyżanowskiego (zał. nr 5)  
oraz Radnego Bogusława Kozioła (zał. nr 6 i nr 7). Dodał, że do materiałów sesyjnych 
zostało dołączone (jako materiał poglądowy) pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej 
wraz z załączoną Uchwałą Nr CXLVI/335/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii przedłożonej przez Zarząd Powiatu 
w Gryfinie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (zał. nr 8). Ponadto 
Zarząd Powiatu dołączył projekty umów dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 
celem zapoznania się przez Radę Powiatu i wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie  
(zał. nr 9). 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zapisy w projektach umów 
związane są z planowaniem przyszłorocznego budżetu Powiatu Gryfińskiego. 
Konsekwentnie jest realizowany program naprawczy finansów Powiatu Gryfińskiego min. 
przekazanie stowarzyszeniom prowadzenie domów pomocy społecznej. W uzasadnieniu do 
uchwał, które będą przedmiotem obrad na sesji październikowej, będą zawarte umowy ze 
stowarzyszeniami, które w drodze konkursu złożyły swoje oferty na prowadzenie Domów 
Pomocy Społecznej w Trzcińsko-Zdrój oraz w Dębcach. Starosta dodał, że w znacznej 
części członkami stowarzyszeń są pracownicy w/w domów. Inaczej przedstawia się 
sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, który nie spełnia wymaganych 
standardów oraz realizuje inny charakter obowiązków. W związku z powyższym  
w przyszłości raczej nie będzie prowadzony przez stowarzyszenie. 
 
Radny Henryk Kaczmar zwrócił się z prośbą o możliwość dokończenia prac 
remontowych nawierzchni na trasie Macierz-Moryń, związanych ze zwałowaniem pobocza. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Wydział Zarządzania Drogami uda 
się w teren celem rozeznania się ze stanem nawierzchni dróg w miejscowościach Piaski, 
Krzymów, Krajnik oraz na odcinku Macierz Moryń. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy istnieje możliwość wsparcia finansowo 
pracowników stowarzyszenia prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Moryniu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że takie poczynania uzależnione  
będą od sytuacji finansowej Powiatu Gryfińskiego. Jak na razie Wojewoda 
Zachodniopomorski cofnął dotację w wysokości 150.000 zł przyznawaną  na prowadzenie 
domów pomocy społecznej w wyniku  zmniejszenia liczby pensjonariuszy przebywających 
w tego rodzaju jednostkach na terenie powiatu. Starosta biorąc pod uwagę sytuację 
finansową ZSP w Mieszkowicach powiedział, że powiat będzie się starał znaleźć 
jakiekolwiek środki do momentu, w którym udałoby się ją przekształcić. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

   Przewodniczący  
                                                                             Komisji Gospodarki 

 
    Piotr Waydyk 
Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 


