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PROTOKÓŁ Nr 10/2007 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 25 października 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 18.15. W posiedzeniu wzięło 
udział 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski, Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, Przewodnicząca 
Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dom  
z Sercem” Anna Bała, po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Sylwia Łogin. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady 
poprowadził Przewodniczący Piotr Waydyk. Porządek obrad 10 posiedzenia komisji, (zał. nr 
2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia były perspektywy i bieżąca 
ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego w kontekście wdrażania Programu 
Naprawczego oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  

„Pod Dębami” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Dębcach” (druk nr 8/XII). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska – Nowicka 
powiedziała, że do ogłoszonego konkursu na realizację zadań własnych Powiatu Gryfińskiego 
z zakresu pomocy społecznej zgłosiły się dwa stowarzyszenia tj. Stowarzyszenie  
„Pod Dębami” oraz Stowarzyszenie „Dom z Sercem”, które ostatecznie zostały wyłonione  
na prowadzenie odpowiednio Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Na najbliższej sesji Rada Powiatu podejmie uchwały  
w sprawie zlecenia zadania, użyczenia mienia powiatowego oraz likwidacji domów pomocy 
społecznej na potrzeby dwóch nowo powołanych stowarzyszeń. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Bronisław Krzyżanowski. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że w powyższym projekcie uchwały została 
podana określona stawka dotacji. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska – Nowicka 
powiedziała, że jest to stawka obecnie obowiązująca, z tym że jest ona przeznaczona  
dla  mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej przed 2004 r. na tzw. starych 
zasadach. Dana jednostka otrzymywała dla tych pensjonariuszy dotację od Wojewody 
Zachodniopomorskiego. Dodała, że kwota ta ulega corocznie zmianie i jest publikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. W momencie kiedy 
wysokość obecnie obowiązującej dotacji ulegnie zmianie zostanie ona ponownie określona na 
2008 r., w formie aneksu do zawartej umowy. Ponadto Dyrektor dodała, że realny koszt 
utrzymania 1 mieszkańca w tego typu jednostkach wynosi ponad 1.800 zł. Przy czym, na 
koszt utrzymania pensjonariusza składa się wysokość otrzymywanej dotacji oraz odpłatność 
w postaci 70% dochodów mieszkańca. 
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Przewodnicząca Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska dodała, że koszt 
utrzymania przypadający na 1 mieszkańca uzależniony jest od tego, jakimi środkami  
w budżecie dysponuje jednostka w danym roku. Polega to na tym , że po zakończeniu roku 
zostaje przeliczony średni realny koszt utrzymania mieszkańca.  
 
Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł. 
  
Radny Henryk Kaczmar zapytał o liczbę mieszkańców przebywających w obydwu domach 
pomocy społecznych przed i po 2004 r. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że w tej chwili nie jest wstanie podać dokładnych danych i dodała, że bardziej 
liczną grupę stanowią pensjonariusze przebywający w jednostkach na tzw. starych zasadach. 
 
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska dodał, że w Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach obecnie przebywa 40 pensjonariuszy na tzw. starych zasadach 
i 32 na tzw. nowych zasadach (pensjonariusze finansowani przez gminę, której pochodzą). 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy stowarzyszenia wszelkie remonty od momentu 
przejęcia zadania będą wykonywały na własny koszt. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała twierdząco. Przy czym dodała, że stowarzyszenia mają prawo w trudnych 
sytuacjach wystąpić do Starosty z prośbą o pomoc, ale udzielenie jej jest sprawą 
indywidualną i leży w gestii Zarządu Powiatu. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy obecnie trwają jakiekolwiek prace remontowe 
na terenie przejmowanych jednostek. 
 
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Anna Bała odpowiedziała, że w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wymieniane są podłogi w budynku jednostki,  
a od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace polegające na rozbiórce grożącego zawaleniem 
komina.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, co daje Powiatowi Gryfińskiemu prowadzenie 
przez stowarzyszenia domów pomocy społecznej. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że takie działania mają na celu zwiększenie możliwości, jakie  
w przeciwieństwie do powiatu w wielu przypadkach posiada stowarzyszenie, m.in. tworzenie 
domów dziennego pobytu, pozyskiwanie środków unijnych. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, jak będzie wyglądała po przejęciu przez stowarzyszenia 
sytuacja osób zatrudnionych  zarówno w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach jak i w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju. Ponadto zapytał, czy kadra zostanie uszczuplona  
i co stanie się z osobami, które dotychczas pełniły funkcję dyrektorów jednostek. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, że przez okres 3 lat dane stowarzyszenie ma obowiązek zawiadamiania 
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Zarząd Powiatu o tego typu działaniach. Jeżeli chodzi o sytuacje dyrektorów, przestają  
być pracownikami Starostwa Powiatowego i przechodzą w struktury stowarzyszenia.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy członkami stowarzyszeń mogą być osoby  
z zewnątrz.  
 
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Anna Bała odpowiedziała twierdząco i 
dodała, że  członkami stowarzyszenia „Dom z Sercem” są sami pracownicy przejmowanej 
jednostki. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy z pracownikami w momencie likwidacji 
obydwu domów pomocy społecznych oraz przejęcia zadania przez stowarzyszenia będą 
zawierane umowy o prace. Ponadto zapytał, co się stanie z pracownikami, którzy nie zgodzą 
się przejść w struktury stowarzyszenia. 
 
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska odpowiedziała,  
że zostaną zawarte aneksy z pracownikami. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiadając na drugie pytanie Radnego Krzyżanowskiego powiedziała, że w takim 
przypadku pracownikowi będzie się należała odprawa. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, o wysokość zadłużenia obydwu domów pomocy 
społecznych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że na dzień 30 września br. żadne  
z jednostek nie wykazało zobowiązań wymagalnych, co nie znaczy że nie występują 
zobowiązania niewymagalne, które owszem są, ale skutkują dłuższym terminem płatności. 
 
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska powiedziała,  
że pomimo tego, że Dom Pomocy Społecznej w Dębcach nie wykazuje zobowiązań 
wymagalnych nie oznacza wcale, że nie potrzebuje żadnych środków finansowych.  
Przy czym wskazała potrzebę wykonania remontu polegające na wymianie pokrycia 
dachowego na głównym pawilonie, odgrzybieniu ścian, oraz wymianie podłóg. 
 
Radny Bronisław Kozioł zapytał o liczbę etatów w/w jednostkach. 
 
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska odpowiedziała,  
że łącznie obecnie w jednostce jest 47 etatów z czego 38 na umowie o pracę, pozostali  
to wolontariusze, osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy. Dodała, że wymogiem, 
aby Dom Pomocy Społecznej w Dębcach  mógł uzyskać standaryzację na 72 pensjonariuszy 
były 42 etaty. 
 
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Anna Bała odpowiedziała, że w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju na 82 mieszkańców jest zatrudnionych 60 
pracowników oraz 5 pracowników nieetatowych. 

 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy po upływie 5 lat w dalszym ciągu obecne 
stowarzyszenia będą prowadziły zadania. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
odpowiedziała, ze po upływie 5 lat ponownie odbędzie się konkurs na prowadzenie zadania. 
Natomiast w trakcie tego okresu każda ze stron ma prawo odstąpienia od umowy. 

 
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska powiedziała,  
że w umowie został ujęty zapis, iż stowarzyszenia mogą  zwrócić się  w ramach posiadanych 
przez Powiat Gryfiński środków o dofinansowanie na realizację większych przedsięwzięć. 
Dodała, że istnieje w przyszłości zamysł zaadaptowania zlokalizowanego na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach budynku po starej chlewni, na pomieszczenia rehabilitacyjne. 
Dodała, że na w/w inwestycję został już wykonany 2 lata temu projekt sfinansowany przez 
powiat. Koszt powyższej inwestycji szacowany jest na kwotę około 600.000 zł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu  

„Dom z Sercem” realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” (druk nr 9/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

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

w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działek: 336/5 
położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 10/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w użyczenie, na okres 5 lat – nieruchomości oznaczonych nr działki 131/1 położonych 
w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 11/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (druk  
nr 12/XII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju  
(druk nr 13/XII). 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu Pomocy 

Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem  
i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012 (druk nr 14/XII). 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że dotychczas Rada Powiatu przyjęła dwa lokalne programy pomocy społecznej. 
Pierwszy-Powiatowy Program Pomocy Społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie 
Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną  
w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2010” oraz drugi – „Powiatowa strategia rozwiązywania 
problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015”. Obecnie został 
przedstawiony radnym trzecim program, który jest zgodny z założeniami wyżej 
wymienionych programów. Zawiera on krótką diagnozę społeczną oraz istniejącej 
infrastruktury w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na terenie Powiatu Gryfińskiego. Dodała, 
że częścią składową tego dokumentu jest wykaz instytucji uczestniczących w systemie opieki 
nad dzieckiem i rodziną oraz harmonogram działań zmierzających do eliminowania 
dysfunkcji wychowawczej rodziny oraz tworzenia kompleksowego systemu opieki  
nad dzieckiem i rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem  m.in. takich działań jak: tworzenie 
placówek wsparcia dziennego tj. świetlice terapeutyczne, środowiskowe, tworzenie zastępczej 
opieki rodzinnej, budowanie systemów wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-
wychowawczych, przygotowywanie wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego życia. 
 
Posiedzenie opuściły Przewodnicząca Stowarzyszenia „Pod Dębami” Elżbieta Klonowska 
oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dom z Sercem” Anna Bała.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna  
Kołodziejska-Nowicka. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, że w materiałach sesyjnym 
Radnym zostało przedłożone pismo z Urzędu Skarbowego w Gryfinie dot.  informacji  
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2006 r. oraz pismo skierowane przez 
jego osobę do Radnych w/s powyżej uzyskanych informacji, co do których  
nie wniesiono żadnych zastrzeżeń (zał. nr 3 i 4). 
 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 
 
Radny Bogusław Kozioł zaprosił wszystkich zainteresowanych radnych na spotkanie 
Komisji Spraw Społecznych, Zarządu Powiatu z pracownikami i Radą Pedagogiczną ZSP  
w Mieszkowicach w dniu 30 października o godz. 15.15 w budynku szkoły. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Bogusław Kozioł. 
Na posiedzenie przybyła po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Sylwia Łogin. 
 
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/XII). 

 
Po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin odczytała treść uzasadnienia do projektu powyższej uchwały. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2004-2006 r. (druk nr 7/XII). 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, w jakim terminie Gminy były zobligowane  
do opracowania i wdrożenia na swoim obszarze Programu Usuwania Azbestu, którego  
w rezultacie żadna z nich nie opracowała. 
 
Po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sylwia 
Łogin odpowiedziała, że do 31.12.2006 roku i dodała, że zgodnie z wymogami do końca 
2030 r. całkowicie należy pozbyć się azbestu z obszaru Polski. Powyższe opracowania mają 
służyć przyjęcia określonej strategii celem usunięcia powyższego surowca. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła po. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa Sylwia Łogin. 

 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr VIII/90/2007 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 2/XII). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt powyższej uchwały przewiduje 
zmiany pierwotnych transzy odpowiednio w roku 2007 do kwoty 5.000.000 zł, w roku 2008 
do kwoty 8.000.000 zł, zaś w roku 2009 do kwoty 6.000.000 zł. Zmiana wysokości transz 
kredytu konsolidacyjnego uzasadniona jest zarówno podpisanymi z wierzycielami 
porozumieniami i w dalszym ciągu trwającymi, które skutkują obniżeniem kwot odsetek  
na samych zadłużeniach. Zmiana argumentowana jest również różnicą wynikającą  
z oprocentowania kredytu, a z oprocentowania odsetek ustawowych od zobowiązań. Dodała, 
że wcale nie musi mieć miejsca sytuacja, w której powiat wykorzysta w tym roku kwotę  
do 5.000.000 zł., ponieważ jest to zależne od przebiegu dalszych negocjacji z wierzycielami. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy Powiat w dalszym ciągu stara się o pożyczkę  
ze Skarbu Państwa. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że w ubiegłym tygodniu został 
wysłany skompletowany wniosek do Ministerstwa Finansów. W momencie kiedy udałoby się 
Powiatowi pozyskać pożyczkę w pełnej wysokości tj. do 19.000.000 zł, zostałaby spłacony 
wcześniej kredyt i powiat posiłkowałby się pożyczką z Budżetu Państwa. Dodała,  
że w przypadku uzyskania pożyczki ze Skarbu Państwa o niższej wartości będą podejmowane 
dalsze decyzje. 
 
Na posiedzenie powrócił Radny Bogusław Kozioł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 3/XII). 

 
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). 
 
Radny Bogusław Kozioł zwrócił się z prośbą o udostępnienie informacji w/s wysokości 
środków, jakie Powiat od 2002 r. przekazał na rzecz ZSP Nr 1 w Gryfinie, ZSP Nr 1  
w Chojnie oraz ZSP w Mieszkowicach. 
 
Sekretarz Barbara Rawecka odpowiedziała, że tego rodzaju informacji udzieli Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, jak przedstawia się sytuacja odnośnie próby połączenia  
ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 w Chojnie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że odbyły się już dwa spotkania w 
powyższej sprawie i Gmina Chojna wyraziła zainteresowanie, niemniej jednak chciała 
dyskutować nt. uzyskania pewnych korzyści z tytułu połączenia szkół. Zaznaczyła, że Gmina 
nie chce tworzyć klas elitarnych. Sekretarz dodała, że w dniu jutrzejszym odbędzie  
się kolejne spotkanie, na którym  władze Gminy mają się wypowiedzieć w powyższej kwestii. 
Ponadto dodała, że w trakcie negocjacji powstała propozycja utworzenia klas gimnazjalnych. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, ile klas gimnazjalnych miałoby zostać ewentualnie 
przyłączonych. 
 
Sekretarz Barbara Rawecka odpowiedziała, że zostały Gminie złożone dwie propozycje. 
Pierwsza dot. naboru w roku szkolnym do pierwszych klas gimnazjalnych i konsekwentnie 
tworzenie kolejnych oddziałów, zaś druga dot. automatycznego przyjęcia do trzech klas. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. 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/XII). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiana w powyższym projekcie 
uchwały uzasadniona jest  zmniejszeniem dotacji o kwotę 45.186 zł dla Zgromadzenia Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie oraz zwiększenie 
dotacji o kwotę 1.000 zł dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/31/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (druk nr 
5/XII). 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w wyniku podjętych decyzji nastąpiła 
zmiana w planie wydatków niewygasających z 2006 r. stosownie do którego nastąpiło 
przesunięcie środków finansowych w wysokości 450.107,78 zł z zadania pn. „Zmiana 
sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia 
administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie” na zadanie inwestycyjne 
pn.„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i piesze  
oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Chojnie”. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał na jakim etapie przebiegają prace w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Ponadto zapytał, czy istnieje szansa,  
że wychowankowie Domu Dziecka w Chojnie na Święta Bożego Narodzenia przeniosą  
się do nowej siedziby. 
 
Sekretarz Barbara Rawecka odpowiedziała, że termin zakończenia inwestycji został 
wyznaczony na 30 listopada br. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia udziału  
 w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 15/XII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zgodnie z operatem szacunkowym 
wykonanym na zlecenie PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna przez rzeczoznawcę 
majątkowego, wartość przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 1.242.290 
zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na parterze budynku mieściłby się Wydział 
Komunikacji i Transportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego oraz Agencja PKO. Sekretarz dodała, że zostało zlecone wykonanie 
dokumentacji technicznej w/s powstania parkingu na terenie należącego do Starostwa 
Powiatowego, na którym zlokalizowany jest budynek wieży ciśnieniowej przy ul. 9 Maja  
w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy Powiat Gryfiński będzie stać przejąć 
powyższą nieruchomość. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że brane są pod uwagę 2 źródła 
finansowania powyższej inwestycji. Pierwsze dot. sfinansowania zakupu z kredytu 
inwestycyjnego w kwocie 4.000.000 zł, przeznaczonej w większej części na inwestycje  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Chojnie oraz w pierwotnej wersji  
na adaptację pomieszczeń w internacie ZSP Nr 2 w Gryfinie dla potrzeb Wydziału 
Komunikacji i Transportu. Drugie dot. sfinansowania zakupu w ramach kredytu 
konsolidacyjnego. Starosta dodał, że powiat nie przewiduje wykorzystania całej kwoty 
kredytu, ponieważ w wyniku negocjacji z wierzycielami odsetki ulegają zmniejszeniu.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy termin realizacji powyższej inwestycji  
jest odległy. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że głównie zostało to uzależnione  
od decyzji Rady Powiatu w Gryfinie. W momencie kiedy powiat przystąpiłby do nabycia 
budynku w formie bezprzetargowej stanowiłoby to jednocześnie wyrażenie zgody  
na przystanie kwoty wyceny. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Protokół z 9 posiedzenia komisji  z dnia  19.09.2007 został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad.5 Perspektywy i bieżąca ocena realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego 
 w kontekście wdrażania programu naprawczego.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że Strategia Rozwoju Społeczno- 
Gospodarczego Powiatu Gryfińskiego została sporządzona na lata 2001-2010. Stwierdził,  
że Program Naprawczy pomaga w osiągnięciu niektórych celów, zawartych w powyższej 
strategii oraz nie koliduje z jej założeniami. Przewodniczący dodał, że strategia porusza 
tematy związane ze stanem dróg na terenie powiatu oraz z sytuacją opieki zdrowotnej, które 
do tej pory odgrywają priorytetowe znaczenie w powiecie. Ponadto Przewodniczący zapytał, 
w jakim stopniu w/w strategia jest powiatowi potrzebna oraz na ile potrzebne są w niej  
zmiany. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że nie chciałaby wypowiadać  
się w tej kwestii i zaproponowała, aby wszyscy radni zapoznali się ze strategią i podjęli 
decyzje o ewentualnej potrzebie naniesienia w niej zmian.  
 
Ad.6  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Józef Medyński zapytał, jakie decyzje zostały podjęte w sprawie pisma Prezesa 
Zarządu Wojciecha Gula „Gryfino-Usługi Medyczne Spółka Pracownicza” skierowanego  
do Likwidatora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie dot. wydzierżawienia 
nieruchomości z wyposażeniem i sprzętem medycznym będących w posiadaniu powyższej 
jednostki opieki zdrowotnej. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powyższa spółka składająca  
się z lekarzy chirurgów w piśmie zwróciła się z prośbą o ponowne wydzierżawienie SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie wraz ze sprzętem medycznym. Zgodnie z brzmieniem 
Uchwały Rady Powiatu Nr VI/76/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie Starosta powiedział, że Szpital stawia się  w stan 
likwidacji, z tym, że podmiot prowadzący tą działalność musi zostać wyłoniony w przetargu 
nieograniczonym. Do dnia dzisiejszego zostały ogłoszone 3 przetargi, do którego ostatecznie 
z różnych przyczyn nie przystąpiły żadne podmioty. Dodał, że na ostatnim posiedzeniu Rady 
Społecznej SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie byli obecni doktorzy należący  
do w/w Spółki Pracowniczej. Zarząd Powiatu pomimo tego, że nie posiada zgody  
na wyłanianie podmiotów w innym trybie niż przetarg nieograniczony zaprosił ich na swoje 
posiedzenie. W ostatnim czasie Zarząd Powiatu celem uporania się z zadłużeniem SPZOZ 
Szpitala Powiatowego w Gryfinie podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu. Przed tym 
jednak, jeżeli Rada Powiatu wyrazi zgodę zostanie utworzona przez powiat spółka, która 
również przystąpi do przetargu. Obecnie odbywają się rozmowy celem przedłożenia Radym 
informacji dot. aspektów finansowych oraz tego co spółka będzie robiła i  dlaczego ma szansę 
się zbilansować. Brak wprowadzania zdecydowanych działań organizacyjnych w Szpitalu jest 
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powodem przyrastania długu. Dodał, że wspomniane rozmowy odbywają się miedzy Panem 
Jerzym Piwowarczykiem, a Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ Szpitalu 
Powiatowym w Gryfinie Panią Anną Jagodzińską-Wardą, którzy stanowiliby trzon spółki. 
 
Radny Józef  Medyński zapytał o sprawę związaną ze Spółką Komandytową „Sasiński  
i Wspólnicy”. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  odpowiedział, że powyższa spółka złożyła 
Zarządowi propozycję dot. obsługi prawnej w zakresie roszczeń finansowych od Skarbu 
Państwa - generalnie od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu niepokrytych przez organ 
tworzący zobowiązań SPZZOZ powstałych do końca 1998 r. Starosta dodał,  
że owe roszczenie dot. kwoty 1.000.000 zł  i wygląda to w ten sposób, iż powiat musiałby 
pozyskać dotację  w wysokości  7.600 zł dla Likwidatora SPZZOZ, który pokryłby koszty 
związane z przygotowaniem i prowadzeniem  przez  spółkę sprawy sądowej. Honorarium 
spółki w przypadku wygranej wyniesie 8% + VAT przysądzonej kwoty. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zaproponował zorganizowanie spotkanie z Radnymi, które 
w całości byłoby poświęcone sytuacji SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że takie spotkanie zostanie 
zorganizowane w okresie przedsesyjnym, na którym zostaną Radnym przedstawione 
założenia i celowość poparcia pomysłu utworzenia spółki. Starosta dodał, że wszelkie sprawy 
związane z powołaniem ewentualnej spółki Zarząd Powiatu chciałby zakończyć  
w listopadzie, aby zarejestrowana spółka w tej formie rozpoczęła swoją działalność z dniem 
1.01.2008 r. Przy czym dodał, że z dniem 1 grudnia br. możliwe byłoby zgodnie  
z obowiązującym prawem, aby spółka rozpoczęła swoją działalność w strukturach spółki  
w organizacji celem wzięcia udziału w negocjacjach z NFZ. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, od czego jest uzależniona sytuacja, w której Powiat może 
uzyskać środki od ZEDO S.A. w związku z lokalizacją Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to uzależnione od tego, czy 
ZEDO S.A. dobrowolnie wypłaci kwotę zaproponowaną (między 2,4 mln zł, a 4 mln zł) przez 
Powiat Gryfiński, czy też nie. Starosta dodał, że ma nadzieję o rozstrzygnięciu tej sprawy 
jeszcze w roku bieżącym. W przypadku jej braku sprawa zostanie skierowana  na drogę 
sądową.  
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy powiat ma prawo ubiegać się o w/w środki,  
w przypadku kiedy Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czernowie ewentualnie zostałby 
przeniesiony  np. do Mieszkowic. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział twierdząco i dodał, że powiatowi 
oprócz dostosowania powyższej jednostki do standardów należy się odszkodowanie  
za ograniczony sposób użytkowania oraz za niemożność uzyskania takiej kwoty za zbycie 
nieruchomości, jaka się powiatowi należy. Dodał, że ZEDO S.A. złożyła propozycję 
odkupienia od powiatu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy od momentu trwania III kadencji była powołana 
Powiatowa Rada ds. Zatrudnienia  
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Starosta Gryfińskie Wojciech Konarski odpowiedział przecząco i dodał, że kadencja 
obecnie działającej Rady kończy się w połowie przyszłego roku. Dodał, że jest  
ona powoływana przez Starostę Gryfińskiego.  
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy Powiatowa Rada ds. Zatrudnienia ma decydujący 
wpływ odnośnie przydzielania szkołom kierunków kształcenia. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedziała, że ma charakter opiniujący,  
Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Powiatu, który określa kierunki w jakich możliwy 
jest rozwój. 
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, a zarazem poprosił o sprawdzenie, czy faktycznie 
Powiatowa Rada ds. Zatrudnienia w poprzednich latach uniemożliwiała tworzenie pewnych 
kierunków ZSP w Miszkowicach tj.: technikum hotelarskiego, zasadniczej szkoły zawodowej 
o kierunku rolnik, opierając się na zapisach mówiących o nie tworzeniu zbieżnych kierunków 
w szkołach sąsiadujących ze sobą. Radny dodał, że pomimo istnienia w ZSP  
w Mieszkowicach Technikum Informatycznego,  ZSP Nr 1 w Chojnie otrzymał pozwolenie 
na utworzenie technikum o identycznym kierunku Ponadto zapytał, czy prawdą jest,  
że uczniowie z Technikum Informatycznego w Chojnie korzystają z sal ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że taka sytuacja może mieć miejsce, 
ale musi to dokładnie sprawdzić.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

  
 
 
   Przewodniczący  
                                                                             Komisji Gospodarki 

 
    Piotr Waydyk 
 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 


