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PROTOKÓŁ Nr 12/2007 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 18 grudnia 2007 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 16.35. 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, Jerzy 
Piwowarczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna 
Krzemińska. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady poprowadził 
Przewodniczący Piotr Waydyk. Porządek obrad 12 posiedzenia komisji (zał. nr 2) został 
przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 11/2007 z dnia 27 listopada 20007 r. został przyjęty 
jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było opiniowanie projektu budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2008 r., opracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2008 r.  
oraz analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 3/XIV). 

  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
omówiła treść zał. nr 1 do powyższego projektu uchwały wraz ze zmianami wynikającymi   
z przeprowadzonych kontroli w zakresie wykorzystania środków PFOŚiGW oraz ze zmian  
w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zmiany m.in. uległy w § 3 dot. obsługi powyższego 
funduszu, w § 5 – przeznaczenia funduszy, w § 6 zostały dodane zapisy pn.  „osoby fizyczne” 
oraz „jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy  
o finansach publicznych (za wyjątkiem jednostek określonych w ust. 1 pkt. 1), pod warunkiem 
realizacji zadania z jednostkami organizacyjnymi powiatu lub stowarzyszeniami i fundacjami 
działającymi na terenie powiatu”. Ponadto został dodany  § 7 mówiący, o tym komu  nie 
mogą zostać przekazane środki z PFOŚiGW oraz § 8 odnoszący się do tego, że z Funduszu 
mogą zostać utworzone dla osób fizycznych Linie Dotacyjne na realizację określonych zadań-
tj. np. na usuwanie azbestu. 
 
Posiedzenie opuścili  Radny Bogusław Kozioł i Radny Krzysztof Ziętek. 
 
Wniosek Komisji Gospodarki Nr BRZ.0053- 29/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
Prośba o zmianę treści zapisu w § 21 ust. 1 załącznika nr 1 do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, polegającą 
na zastąpieniu sformułowania „może być różna” na „może być niższa”. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
wraz z powyższym wnioskiem. 

 
Na posiedzenie powrócił Radny Bogusław Kozioł. 
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3. 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 4/XIV). 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie 
przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą przeniesienia między paragrafami  
(§ 6110 § 417) kwoty w związku z realizacją zadania pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych 
budynków, wykonanie elewacji oraz docieplenie wraz z remontem dachu – 
termomodernizacja jednostki powiatowej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju”  
oraz wprowadzenia dwóch dodatkowych paragrafów (§ 4410 i § 4120) w celu prawidłowej 
realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej tj. Wdrożenie polsko-niemieckiego 
projektu „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” – Geopark. Ponadto dodała, że całkowita 
kwota zadania nie uległa zmianie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia przez Powiat 

Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (druk nr 5/XIV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że propozycja Zarządu Powiatu  
w powyższej sprawie stanowi próbę dojścia do zbilansowania SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie oraz w przyszłości do jeszcze lepiej świadczonych usług medycznych, a także 
pozyskania inwestora strategicznego. Ponadto wyraził wolę, aby spółka w przypadku 
powołania rozpoczęła swą działalność możliwie jak najszybciej. Poinformował, że Zarząd 
Powiatu wprowadził zmiany w treści powyższego pierwotnego projektu uchwały, po tym jak 
pojawiły  się wśród niektórych Radnych obawy w związku z powołaniem spółki. Wojciech 
Konarski dodał, że w przypadku utworzenia spółki wprowadzone zamiany zostaną 
odwzorowane  i powielone w umowie spółki oraz omówił § 7 wraz z wprowadzonymi zmiany 
o następującym brzmieniu:  
Akt założycielski winien zawierać wszystkie postanowienia niezbędne wg przepisów kodeksu 
spółek handlowych, a w szczególności określać, że: 

1) firmą spółki jest Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością,  

2) czas trwania spółki jest nieograniczony, 
3) terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
4) siedzibą spółki jest miasto Gryfino, 
5) funkcje Zgromadzenia Wspólników pełnić będzie Zarząd Powiatu  

w Gryfinie, 
6) liczba członków: 

a) Rady Nadzorczej wynosić będzie 3 osoby, 
b) Zarządu od 1 do 2 osób  

z tym, że co najmniej 1 członek Zarządu powinien posiadać kwalifikacje  
do wykonywania zawodu lekarza medycyny,  

7) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, 
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8) członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, 
9) kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej, która trwa 

jeden rok, 
10) przedmiotem działalności Spółki są dotychczasowe świadczenia zdrowotne 

prowadzone przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z możliwością rozszerzenia 
na inne usługi medyczne oraz gospodarowanie mieniem, zgodnie z PKD, 

11) rezygnacja z dotychczas świadczonych usług medycznych, o ile nie będą mogły  
być prowadzone w innej formie, wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie, 

12) wysokość kapitału zakładowego wynosi 250 000,00 zł i może być podwyższona 
w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego w terminie do dnia 31 grudnia 
2015r. do kwoty 2 000 000,00 zł i nie będzie stanowiło to zmiany umowy spółki. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że związku z pojawieniem  
się na wcześniejszych posiedzeniach komisji pytań dot. liczby członków Rady Nadzorczej  
i Zarządu spółki Zarząd Powiatu postanowił  dodać  pkt 6 do projektu uchwały określający w 
nim liczbę członków Rady Nadzorczej, w której zasiadać będą mogły osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami, oraz  Zarządu  spółki. Starosta odnosząc się do pkt 9 poinformował,  
że w I kadencji władze będzie sprawować Zgromadzenie Wspólników, czyli Zarząd Powiatu, 
który będzie powoływać Prezesa spółki i Radę Nadzorczą. Ponadto dodał, że w przypadku 
powołania spółki przedmiotem jej działalności byłyby dotychczasowo świadczone przez 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie usługi zdrowotne z możliwością rozszerzania  
ich na inne usługi medyczne oraz gospodarowaniem mieniem zgodnie z PKD, ponieważ 
powstała propozycja, aby spółka prawa handlowego dzierżawiła majątek Szpitala i włączyła 
w swoje struktury Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy, natomiast 
budynek zakładu wykorzystany byłby na działalność komercyjną oraz na rozszerzenie 
specjalistki. Starosta poinformował, że zapis ujęty w pkt 11 projektu uchwały odnosi  
się do tego, iż niektórzy radni wyrazili wolę,  aby Rada Powiatu miała wpływ na działalność 
spółki i na jej strategiczne decyzje. Ponadto bazując w dalszym ciągu na zapisach w pkt 11 
Wojciech Konarski wyjaśnił, iż ową „formą” zgodnie z założoną przez Powiat koncepcją  
jest ewentualna współpraca ze Spółką Lekarzy Chirurgów i zawarcie z nimi porozumienia  
na świadczenie usług medycznych w zakresie chirurgicznym, albo ograniczenie chirurgii 
poprzez utworzenie chirurgii jednodniowej, która powiązana byłaby z izbą przyjęć. Ponadto 
dodał, że w przypadku  niepowodzenia zgodnie z przyjętym w pkt 11 zapisie to Rada Pawiu 
musiałaby podjąć decyzje, co do dalszych losów oddziału chirurgii. Poinformował, że SPZOZ 
Szpital Powiatowy w Gryfinie ma podpisany kontrakt z NFZ na kwotę w wysokości 
5.000.000,00 zł.   
 
Radny Bronisław Krzyżanowski odnosząc się do wysokości kontraktu przyznanego 
Szpitalowi przez NFZ w kwocie 5.000.000,00 zł zwrócił uwagę na fakt, iż w przypadku 
zlikwidowana oddziału chirurgii jednocześnie zmniejszy się wysokość kontraktu.   
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli kontrakt ulegnie zmniejszeniu 
to i tak na dzień dzisiejszy oddział chirurgii przynosi Powiatowi Gryfińskiemu straty  
w wysokości 800.000,00 zł. Tym samym w przypadku ewentualnego w przyszłości 
zlikwidowania oddziału chirurgii, środki zostałyby przekazane na pokrycie strat  
występujących na oddziale ginekologiczno-położniczym.  
 
Radny Józef Medyński zwrócił uwagę, że po odjęciu kosztów stałych byłaby to kwota około 
600.000,00 zł 
 



 4

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski potwierdzając powyższe i odnosząc się w § 7  
do pkt 12 projektu uchwały powiedział, że Powiat powinien dać na początek  funkcjonowania 
spółce tyle środków finansowych, aby móc wpłynąć na menadżerów celem wprowadzania jak 
najszybciej pożądanych działań. Dodał, że w przyszłości bez zmiany umowy spółki będzie 
możliwe jej dokapitalizowanie kwotą do wysokości 2.000.000,00 zł, o którym za każdym 
razem decyzję będzie podejmowała Rada Powiatu w Gryfinie. Zarząd Powiatu ma nadzieję, 
że powyższa spółka ulegnie zbilansowaniu i będzie można poczynić kolejne kroki  
tj. doposażyć spółkę majątkiem w postaci wprowadzenia do spółki Szpitala i budynku,  
w którym mieści się obecnie SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie. 
 
Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Jerzy Piwowarczyk powiedział, że proponowany przez niego nowy model Szpitala polega  
na zmianie całkowitej struktury jednostki. Wg jego opinii powinien  być tak skonstruowany,  
aby w przyszłości świadczone w nim usługi medyczne koncentrowały się na leczeniu osób  
z chorobami serca i udarami mózgu, ponieważ istnieje duże ryzyko, iż pacjentów z tego typu 
schorzeniami nie uda się przetransportować do szczecińskich szpitali. Dodał, że oddział 
chirurgiczny nie jest konieczny, ponieważ występuje ich nadmiar natomiast jest za wcześnie, 
aby mówić o zmniejszeniu oddziału ginekologiczno-położniczego, ze względu  
na występujący obecnie wyż demograficzny. Najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie 
opieki długoterminowej wraz ze Szpitalem, którego główną lokomotywą stanowiłby oddział 
wewnętrzny. Poinformował, że dane przedstawione w materiałach przedłożonych radnym 
powstały w oparciu o dokumenty uzyskane z księgowości SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie w Likwidacji. 
 
Radny Józef Medyński zapytał, czy lekarze pracujący na oddziale wewnętrznym  
są za utworzeniem spółki. 
 
Jerzy Piwowarczyk odpowiedział, że problem polega na tym, że jedna osoba nie jest  
w stanie nic zrobić. Szczęściem jest fakt determinacji Rady Powiatu chcącej poczynić 
działania. Dodał, że wszystkie rozmowy w/s utworzenia spółki mają na celu wypracowanie 
jednego założenia, które byłoby realizowane. Dodał, że została podjęta próba  
jego zdefiniowania, w postaci docelowej rezygnacji z oddziału chirurgicznego, wynikającego 
z ich nadmiaru w Województwie Zachodniopomorskim. Ponadto dodał, że z wiadomych 
przyczyn oddział ginekologiczno-położniczy pozostanie w obecnej formie. 
 
 Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że na południu Powiatu Gryfińskiego 
praktycznie nie są prowadzone świadczenia usług medycznych w zakresie ginekologicznym. 
 
Na posiedzenie powrócił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że należałoby rozważyć jeszcze  
raz zapis dot. wpływania przez Radę Powiatu na działalność spółki i podejmowania przez 
nich strategicznych decyzji.  
 
Jerzy Piwowarczyk zasugerował, aby wpływ na decyzje miały władze spółki, ewentualnie 
Zarząd. 
 
 



 5

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w tym kontekście została 
przeprowadzona rozmowa z radcą prawnym, który poinformował, że może pojawić  
się sytuacja, w którym Nadzór Prawny Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzi, iż jest  
to zbyt duża kompetencja Rady Powiatu w działalność spółki. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Krzysztof Ziętek. 
 
Wniosek Komisji Gospodarki złożony przez Radnego Bronisława Krzyżanowskiego  
Nr BRZ.0053-30/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
Prośba o zmianę treści zapisu w § 7 pkt 11 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, który  
po wprowadzonych zmianach otrzymałby brzmienie „dopuszcza się rezygnację z dotychczas 
świadczonych usług medycznych, o ile nie będą mogły być prowadzone w innej formie”. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. 

 
Radny Bronisław Krzyżanowski ponownie poruszył temat dot. braku specjalistów i dodał, 
że mogłaby być ona zapewniona w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że celem Powiatu Gryfińskiego  
jest otworzenie wg potrzeby opieki specjalistycznej w Chojnie w budynku przy filii 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Jerzy Piwowarczyk wraz z Radnym Bogusławem Koziołem. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad i trybu 

korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XIV). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że po uzgodnieniach z radcami 
prawnymi odnośnie pozostawienia w powyższym projekcie uchwały zapisu odnoszącego się 
do placówek oświatowych, postanowiono wyłączyć z treści projektu Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ponieważ pojawiły się wątpliwości, czy placówki mają  
być traktowane na podobnych zasadach, jak szkoły. Dodała, że powyższa zmiana zostanie 
przedłożona Radnym w odrębnej uchwale oraz zwróciła się z prośbą do komisji  
o nie uwzględnianie podczas głosowania powyższego zapisu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2007 (druk nr 6/XIV). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że powyższy projekt uchwały, jaki został 
Radnym przedłożony w materiałach sesyjnych uległ zmianie w wyniku otrzymania pomocy 
finansowej od Gminy Mieszkowice w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem  
na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych 
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.  
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, ile czasu dyrektorzy jednostek mają na złożenie 
wniosku w/s uwzględnienia w budżecie Powiatu Gryfińskiego ewentualnych zmian 
finansowych w postaci np. darowizn . 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że odbywa się to bez zbędnej zwłoki, 
chociaż w tym przypadku porozumienie było podpisywane 2 dni temu, stąd ta zmiana. 
 
Na posiedzenie powrócił Radny Bogusław Kozioł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiana powyższego projektu uchwały 
jest niezbędna w związku z podjęciem Uchwały Nr XIII/155/2007 Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 29.11.2007 r. stosownie do której została zwiększona dotacja dla Zgromadzenia Sióstr 
Benedyktynek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie o kwotę 22.000,00 zł,  
dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie o kwotę 1.200.000,00 zł oraz dla SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji o kwotę 300.000,00 zł. Dodała, że zmiana jest również  
spowodowana podjęciem na tejże sesji uchwały, stosownie do której została zwiększona 
dotacja na utrzymanie dróg i chodników powiatowych o kwotę 18.736,00 zł oraz dotacja  
dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie o kwotę 30.000,00 zł. Tym samym zmniejszona została 
dotacja na dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji o kwotę 30.000,00 zł,  
dla szkół niepublicznych o łącznej wartości 71.000,00 zł oraz w dziale 603 – Turystyka, 
rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 5.000,00 zł. 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

  
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007  
oraz ustalenia prawidłowej wysokości wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, 
które nie wygasły z upływem roku poprzedniego (druk nr 8/XIV). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w  wyniku otrzymanej pomocy 
finansowej od Gminy Mieszkowice w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem  
na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych 
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, zmiany uległy również w powyższym 
projekcie uchwały polegające na zmniejszeniu wobec powyższego wysokości wydatków 
niewygasających z upływem 2007 roku do kwoty 250.000,00 zł przeznaczonej na założenie 
spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie powyższy 
projekt uchwały dot. ustalenia prawidłowej wysokości wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego nie wygasających z upływem roku poprzedniego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały  

Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
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przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39  
w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno-
Opiekuńczemu i Opiekuńczo-Leczniczemu w Gryfinie (druk nr 9/XIV). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że przedmiotowa uchwała została 
podjęta w 2003 r. i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana, ponieważ nie 
podpisano aktu notarialnego z SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie. Jej uchylenie jest zasadne w związku z koncepcją powołania przez 
Powiat Gryfiński spółki mającej przejąć zadania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie,  
jak również w przyszłości stworzenia możliwości dokonania zmian w/w zakładzie. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.5 Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r.  
 
Wniosek Komisji Gospodarki złożony przez Radnego Józefa Medyńskiego  
Nr BRZ.0053-31/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
Prośba o przełożenie omawiania punktu z porządku obrad pn. „Opiniowanie projektu budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2008 r.” na kolejne posiedzenie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek . 
 
Ad.6 Opracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2008 r. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk poprosił członków komisji o zgłaszanie propozycji  
do projektu planu pracy komisji na 2008 rok do przyszłego posiedzenia. 
 
Radny Henryk Kaczmar wręczył Przewodniczącemu Komisji kilka przygotowanych  
przez siebie propozycji do przyszłorocznego planu pracy. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski złożył propozycję odbycia w przyszłym roku 
wyjazdowego posiedzenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie 
celem wizytacji przeprowadzonej w nim inwestycji oraz do Domu Dziecka i Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że takie wyjazdowe posiedzenie 
komisja mogłaby połączyć z wizytacją naprawianych nawierzchni dróg. 
 
Ad.7  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak przedstawia się sytuacja odnośnie sprzedaży 
mień Powiatu Gryfińskiego oraz jakie pozostały. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na przyszły rok planowana  
jest sprzedaż nieruchomości w Baniach, Moryniu i Daleszewie. Ponadto istnieje zamysł 
sprzedaży w 2009 r. części działek położonych przy ZSP w Mieszkowicach oraz przekazania 
nowo powołanej spółce budynku, w którym mieści się SPZOZ Zakład POiOL w Gryfinie  
na działalność komercyjną. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 
  
   Przewodniczący  
                                                                             Komisji Gospodarki 

 
    Piotr Waydyk 
 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut 


