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PROTOKÓŁ nr 13/08 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 24 stycznia 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1) oraz Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha, Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak – Saków, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław 
Szajewski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka, Przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Gryfinie Bolesław Sikora. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum obrady 
poprowadził Przewodniczący Piotr Waydyk. Porządek obrad 13 posiedzenia komisji,  
(zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było opiniowanie  
i wypracowanie wniosków odnośnie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, 
opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na 2008 r. oraz analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia wysokości opłat  

za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu przez jednostki 
wyznaczone przez Starostę Gryfińskiego (druk nr 18/XV). 

 
Naczelnik Wydziału Transportu i Komunikacji Przemysław Szajewski powiedział,  
że zgodnie z art. 130a ustawy o ruchu drogowym Starosta zobowiązany jest  
do wyznaczenia jednostek, które na zlecenie odpowiednich służb będą usuwały pojazdy,  
z miejsc zagrażających bezpieczeństwo ruchu drogowego lub jego utrudnieniu,  
w przypadku nie okazania przez kierującego zawarcia umowy OC oraz przekroczenia 
wymiarów lub nacisków osi przez pojazd na drodze. Ponadto w przypadku, kiedy pojazd 
jest kierowany przez osobę spożywającą alkohol lub nie posiadającą prawo jazdy. Dodał,  
że Starosta w drodze zarządzenia wyznaczył jednostki zarówno te, które będą 
odholowywały pojazdy z drogi jak i te które będą je przechowywać. Przemysław Szajewski 
powiedział, że w kompetencji Rady Powiatu w drodze uchwały jest wobec powyższego 
ustalenie wysokości opłat. Przedsiębiorcy składając swoje oferty złożyli propozycje 
odpłatności za świadczone usługi. Biorąc to pod uwagę zostały określone stawki  
za usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym 
określonym przez Starostę. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu omówił treść 
projektu uchwały porównując ją do ostatniej podejmowanej w tym zakresie tj. Uchwały 
Rady Powiatu Nr II/18/2002. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Przemysław Szajewski. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzania zestawienia 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 13/XV) 

 



 2

Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, na czym polega 
różnica między powyższym zestawieniem przychodów i wydatków PFOŚIGW w Gryfinie, 
którego uchwała będzie podejmowania na najbliższej sesji, a tym które zostanie zawarte  
w uchwale budżetowej podejmowanej w późniejszym czasie. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że powyższy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zastawienia 
przychodów i wydatków PFOŚiGW wynika m.in. z przepisów ochrony środowiska, 
natomiast w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego 
stanowi do niej załącznik, z tym że pod nazwą planu przychodów i wydatków PFOŚiGW. 
Dodała, że wszelkie zmiany zachodzące w uchwale Rady Powiatu dot. przychodów  
i wydatków wprowadza się zarówno w zestawieniu jak i w planie. Odnosząc  
się do powyższego projektu uchwały omówiła na podstawie treści jego uzasadnienia 
wykonanie planowanych na 2008 r. zadań, na które środki będą pochodziły z PFOŚiGW  
w Gryfinie.  

 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy możliwe jest ocieplanie budynków od środka. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to możliwe,  
z tym że wymagałoby to zastosowania odpowiednich technologii i należałoby zwrócić 
uwagę na możliwość odgrzybiania. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, kto i na podstawie czego decyduje o tym  
w jakich miejscach należałoby zmodernizować system odwodnienia dróg powiatowych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że decyduje o tym Zarząd Powiatu 
na podstawie złożonego przez Wydział Zarządzania Drogami poprawnie umotywowanego 
wniosku ze wskazaniem miejsc prac. Dodał, że na dzień dzisiejszy środki o wartości 
200.000,00 zł nie są przeznaczone na konkretne inwestycje oraz posiada wiedzę  
o występujących potrzebach w tym zakresie. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy wobec powyższego będą możliwe do wykonania 
prace polegające na drobnych modernizacjach systemu odwadniania dróg powiatowych. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że środki na tego typu prace będą 
pochodziły z budżetu, natomiast kwota o równowartości 200.000,00 zł pochodząca  
ze środków PFOŚiGW będzie przeznaczona na realizację większych zadań.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy wystarczy środków  zabezpieczonych  
w PFOŚiGW tj. 630.000,00 zł na wykonanie prac polegających na termomodernizacji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w zakresie docieplenia przegród 
zewnętrznych, modernizacji instalacji cieplnej wewnętrznej.  
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że najprawdopodobniej powyższa kwota nie wystarczy na całkowite 
zrealizowanie zadania. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Posiedzenie opuściła Naczelnik Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna 
Krzemińska. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 14/XV). 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska-Nowicka 
powiedziała, że proponowana podwyżka obejmuje pracowników zatrudnionych w  Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w Domach Dziecka w Trzcińsku-Zdroju  
i Chojnie w postaci najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 750,00 zł  
i wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek 
wynagradzania zasadniczego w wysokości  3,00 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie odpowiednio 800,00 zł i 4,00 zł. W wyniku zmian zasad 
wynagradzania łącznie zostaną wydatkowane środki w kwocie około 300.000,00 zł, z czego  
100.000,00 zł zabezpieczają placówki w ramach swoich własnych środków. Pozostała 
kwota została zabezpieczona ze środków powiatu w wyniku ich przesunięć miedzy 
paragrafami. W materiałach poglądowych dołączonych do projektu uchwały zostały 
zawarte w formie tabelarycznej informacje mówiące o tym ile środków było  
przed i po podwyżce i jaki niesie to za sobą skutek finansowy. Dodała, że istnieje taka 
ewentualność, w której po pierwszym półroczu będzie możliwe w ramach środków 
własnych powyższych placówek dokonanie kolejnych podwyżek. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w kompetencji Rady Powiatu  
jest ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu  
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznych prowadzonych przez powiat. Dodał, że najniższe wynagrodzenie nie jest tym 
samym co wynagrodzenie minimalne. Zgodnie z ustawami  te dwie wielkości służą do tego, 
aby na ich podstawie kierownicy jednostek przygotowując tabele płac mogli dla swoich 
pracowników ustalać wynagrodzenia. Ponadto dodał, że środki na powyższy cel będą 
pochodziły  z tych przeznaczonych dla Wydziału Zarządzania Drogami. Odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy Starosta Gryfiński powiedział, że w przypadku kiedy powyższy 
dom pomocy społecznej i domy dziecka będą miały w funduszu wynagrodzeń „wolne” 
środki finansowe, to w ramach przeszeregowań punktów będą możliwe kolejne podwyżki.  
 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak-Saków. 
 
Przedstawiciel ZNP Oddział w Gryfinie Bolesław Sikora powiedział, że w 1999 roku 
Rada Powiatu po raz pierwszy podjęła uchwałę dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu, które odpowiednio wynosiły od 350,00 zł  
do 650,00 oraz od 1,80 zł do 4,00 zł. Obecnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze  
w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosi 750,00 zł, a wartość jednego punktu 3,00 zł  
i ta rozbieżność między stawkami z 1999 r., a z 2008 r. jest dla związku nie 
satysfakcjonująca i nie może tego pozytywnie zaopiniować. Dodał, że zarówno grupa 
pracowników zatrudnionych w jednostkach opieki społecznej jak i w jednostkach 
oświatowych stanowi grupy, które zawsze były  pomijane przy waloryzacjach, przy 
wyrównaniach finansowych.  Bolesław Sikora powiedział, że przyjęta przez Radę Powiatu 
z dnia 18 stycznia 2006 r. uchwała dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia odnosiła  
się jedynie do pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
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powiat, która przyjęła wysokość odpowiednio 700,00 zł i 5,00 zł. Odnosząc  
się do wystawionej przez powyższy związek opinii powiedział, że grupa pracowników 
Domów Dziecka przez prawie 2006 i cały 2007 r. otrzymywała zbyt niskie wynagrodzenie, 
a dyrektorzy tych placówek nie mieli podstawy prawnej ustalania tabeli wynagrodzeń, 
ponieważ uchwały Rady Powiatu z dnia 28 czerwca i 11 października 2006 r. w tej sprawie 
zostały przez wojewodę uchylone. Ponadto dodał, że w obecnej sytuacji najniższe 
wynagrodzenie powinno wynosić nie mniej niż 900-1000 zł, a wartość punktu  nie mniej 
niż 5-7 zł jednak związek zawodowy ma tą świadomość, że Zarząd Powiatu może  
nie przystać na przedłożone propozycje. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dyrektorzy powyższych jednostek 
w ramach wolnych środków w funduszu wynagrodzeń będą mogli wprowadzić  
po pierwszym półroczu kolejne podwyżki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2008 roku (druk nr 15/XV). 

 
Przedstawiciel Oddziału ZNP w Gryfinie Bolesław Sikora powiedział, że na pierwszym 
spotkaniu przedstawiciele Powiatu Gryfińskiego złożyli związkom zawodowym propozycję 
dot. zwiększenia dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas do 85,00 zł, natomiast 
związki zawodowe - zwiększenia stawki w/w dodatku do 100,00 zł, taką jaką przyjęła 
Gmina Gryfino. Poinformował, że na kolejnym spotkaniu ze strony Powiatu Gryfińskiego 
padła propozycja zwiększenia dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas kosztem 
obniżenia dodatku mieszkaniowego przysługującym nauczycielom zatrudnionych  
w szkołach na terenach wiejskich. Bolesław Sikora dodał, że związku zawodowe nie mogły 
przystać na propozycje powiatu, jeżeli stawka dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach na terenach wiejskich po obniżeniu wynosiłaby 16,00 zł.   
Wg opinii ZNP aspektem przemawiającym za wyrażeniem zgody na zwiększenie stawki za 
wychowawstwo 100,00 zł jest podwyższka cen artykułów żywnościowych w stosunku  
do płac, które pozostały na poziomie ze stycznia 2007 r. Ponadto dodał, że dodatki  
do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustalone przez organ prowadzący  
w regulaminie, powinny być kształtowane na takim poziomie, aby średnie wynagrodzenie 
nauczycieli na obszarze działania organu prowadzącego nie było niższe dla poszczególnych 
stopni awansu zawodowego, niż średnie wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela. 
 
Na posiedzenie przybyła Naczelnik Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że odbyły się dwa oficjalne spotkania  
ze związkami zawodowymi w sprawie uzgodnienia regulaminu, w których uczestniczył 
Wicestarosta Jerzy Miler oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Elżbieta Lorenowicz-Bień. W związku z tym, że nie została przyjęta przez związki 
zawodowe  zrzeszających nauczycieli pierwsza propozycja, Zarząd Powiatu zaproponował 
zwiększenie stawek dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas kosztem ograniczenia 
dodatku mieszkaniowego. Jednak również w tym przypadku Zarząd Powiatu spotkał  
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się z odmową i w związku z tym pozostał przy uregulowaniach jakie zostały przedstawione 
w proponowanym projekcie uchwały, które nie różnią się zasadniczo od tych zawartych  
w regulaminie wynagradzania w roku 2007. Starosta dodał, że regulamin uległ zmianie  
w zakresie merytorycznym przez dodanie zapisów w: § 4 ust. 2, § 5 ust. 3, § 6 ust. 3, § 9 
ust. 6, § 12 ust.2 pkt 1 oraz w § 16 ust. 6. Ponadto dodał, że jednym z postulatów związków 
zawodowych było ujednolicenie stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy  
do stawki 100,00 zł, jaka została przyjęta przez władze Gminy Gryfino, na który powiat nie 
mógł przystać, ponieważ stawka jaka została zaproponowana nie należy do najniższych. 
Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w szkołach gryfińskich jest drugi, co do wielkości  
w szkołach prowadzonych przez różne organy w Powiecie Gryfińskim. Wojciech Konarski 
powiedział, że odnosząc się do powyższego należy wziąć pod uwagę również aspekt,  
w którym obiecywane odgórnie wzrosty podstawy wynagrodzeń dla nauczycieli nie będą 
szły w parze ze wzrostem subwencji oświatowej, do których będzie trzeba dołożyć 
podobnie jak w zeszłym roku. Dodał, że w momencie kiedy zostaną uporządkowane sprawy 
związane ze szkolnictwem na terenie Powiatu Gryfińskiego będzie możliwe podejmowanie 
bardziej elastycznych przez powiat decyzji w stosunku do zgłaszanych przez związki 
zawodowe zrzeszających nauczycieli postulatów.  
 
Przedstawiciel Oddziału ZNP w Gryfinie Bolesław Sikora powiedział, że przy ustaleniu 
wysokości stawek dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas powiat powinien porównać 
się z innymi powiatami, miastami o podobnej strukturze. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
Posiedzenie opuścił Przedstawiciel Oddziału ZNP w Gryfinie Bolesław Sikora  
oraz Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania 
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk  
nr 11/XV). 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Lucyna Zawierucha powiedziała, że w wyniku wejścia w życie z dniem 23 października 
2007 r. znowelizowanych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami między 
innymi w zakresie zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości zaistniała 
konieczność uchylenia poprzednich uchwał w powyższej sprawie i wprowadzenia  
w ich miejsce uchwały dostosowanej do aktualnie obowiązujących przepisów. 
 

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

nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie 
likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 12/XV). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  zgodnie z treścią przedmiotowej 
uchwały Rady Powiatu w/s likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego miał zapewnić 
podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, jednak w związku  
z powołaniem przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, która będzie 
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świadczyła usługi zdrowotne poprzez NZOZ na podstawie cesji umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia należy wprowadzić wobec powyższego zmiany w uchwale  
nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Ad.5 Opiniowanie i wypracowanie wniosków odnośnie zmian w Wieloletnim Planie  
Inwestycyjnym. 

 
Komisja Gospodarki w części wypracowała propozycje zmian do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego (zał. nr 3 ), które następnie przyjęła jednogłośnie. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych  
w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 16/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Agnieszka Madejak-Saków. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały   

Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego (druk nr 17/XV).  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że chcąc zmniejszyć roczne 
obciążenie budżetu powiatu na skutek zaciągniętego na zasadach rynkowych kredytu 
konsolidacyjnego proponuje się w powyższym projekcie uchwały umożliwienie Zarządowi 
Powiatu występowanie z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o otrzymanie pożyczki  
do budżetu państwa. Dodał, że w przypadku pozyskania przez Powiat Gryfiński środków 
finansowych z budżetu państwa zostanie o kwotę przyznanej pożyczki pomniejszony kredyt 
konsolidacyjny. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfińskiego w 2007 r. (druk nr 19/XV). 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 8/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 
Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej (druk nr 2/XV). 

 
Komisja przyjęła  większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji 
Andrzeja Szelążka z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych (druk nr 3/XV). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

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

Aleksandra Szoki z funkcji członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej (druk nr 4/XV). 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji 

Rewizyjnej (druk nr 5/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2007 r. (druk nr 6/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2007 r. (druk nr 7/XV) 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk  
nr 9/XV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r. (druk nr 10/XV). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.7  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odnosząc się do pisma z dnia 18.01.2008 r. 
Dyrektora SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego  
w Gryfinie w/s wezwania do usunięcia niezgodności z prawem powstałej w związku  
z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały Nr XIV/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 
grudnia 2003 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 
części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 
39 w Gryfinie SPZOZ ZPOiOL w Gryfinie powiedział, że jest przygotowany projekt 
uchwały stanowiący odpowiedź na powyższe pismo, który również będzie przedmiotem 
obrad  najbliższej sesji. 
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Ad.3  Przyjęcie protokołu z 12 posiedzenia Komisji Gospodarki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z 12 posiedzenia komisji. 
 
Ad.6  Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki na 2008 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie plan pracy komisji na 2008 r. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

   Przewodniczący  
                                                                             Komisji Gospodarki 

 
    Piotr Waydyk 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 


