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PROTOKÓŁ nr 20/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu  17 września 2008 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1), a także: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Naczelnik 
Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek, Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami Arkadiusz Durma. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) został 
przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie materiałów 
na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie, aktualny stan oraz dalsze perspektywy relokacji  
w jednostkach organizacyjnych-główne problemy związane z obsługą interesantów, stan 
zaawansowania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, wypracowanie propozycji  
i wniosków do budżetu na 2009 r. oraz ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego  
za I półrocze 2008 r. 
 
Ad.4 Aktualny stan oraz dalsze perspektywy relokacji w jednostkach organizacyjnych. 
Główne problemy związane z obsługą interesantów. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała, że zarówno 
Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu decyduje o lokalizacji poszczególnych wydziałów, 
jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, natomiast sam Wydział Organizacji  
i Informacji może zapewnić wyposażenie logistyczne i pomoc w przenoszeniu całego majątku 
ruchomego. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zlokalizowane jest w pięciu budynkach,  
z czego w czterech w Gryfinie tj. w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4, w budynku  
przy ul. 11 Listopada, część pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 oraz cześć 
pomieszczeń w budynku, nie stanowiącym już własność Powiatu Gryfińskiego,  
przy ul. Szczecińskiej 21 oraz piąty  w budynku przy ul. Dworcowej  w Chojnie.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy związku z taką lokalizacją budynków Starostwa 
pojawiają się trudności związane z załatwianiem spraw przez interesantów. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek odpowiedziała, że taka 
lokalizacja budynków Starostwa jest z pewnością uciążliwa dla interesantów, szczególnie 
jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji i Transportu, który mieści się w budynku  
przy ul. Szczecińskiej. Dodała, że w niedługim czasie ma zostać sfinalizowany zakup 
pomieszczeń od Banku PKO BP S.A., do których zostanie przeniesiony m.in. Wydział 
Komunikacji i Transportu. Z informacji uzyskanych od Pana Starosty zakup planowany jest  
w listopadzie, kiedy to Bank opuści siedzibę przy ul. 11 Listopada.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak długo Pan Andrzej Bandurowski będzie pełnił 
funkcję Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie, jeżeli praktycznie wszystkie zobowiązania wobec 
wierzycieli zostały uregulowane. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że Pan Andrzej Bandurowski został 
powołany na stanowisko Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. 
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w związku ze zwolnieniem pomieszczeń  
w budynku przy ul. Szczecińskiej przez obecnie zajmowane Wydziały Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie będą zauważalne jakieś wymierne oszczędności z tytułu 
ponoszonych opłat. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie będzie płacony już czynsz, który 
wynosi około 6 000,00 zł. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak przebiegają prace dot. budowy parkingu  
przy ul. 9 Maja w Gryfinie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że z informacji jakie posiada  
od Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami prace niebawem powinny zostać rozpoczęte. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała,  
że pozostałe jednostki lokalizacyjne będą umiejscowione jak dotychczas, ewentualnie może 
się zmienić w przyszłości tylko ich struktura organizacyjna.   
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler dodał, że planowane jest przeniesienie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie do części pomieszczeń budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie, w którym obecnie 
trwają prace adaptacyjne polegające na przystosowaniu ich do pomieszczeń administracyjno – 
biurowych. Zakończenie niniejszych prac planowane jest na koniec listopada bieżącego roku. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek powiedziała,  
że interesanci wszelkich informacji mogą uzyskać w Sekretariatach budynków Starostwa,  
w Kancelarii Ogólnej Starostwa. Dodała, że generalnie każdy pracownik Starostwa 
Powiatowego zobowiązany jest do udzielania informacji. Interesanci przyjmowani  
są w godzinach otwarcia urzędu poza Wydziałem Komunikacji i Transportu i Wydziałem 
Architektury i Budownictwa. Wydziały te przyjmują interesantów w określonych dniach  
i godzinach. Dodała, że głównym problem związanym z obsługą interesantów jest lokalizacja 
budynków Starostwa Powiatowego. Dlatego też jest zamiar przeniesienia Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie  
do budynku przy ul. 11 Listopada. Kontynuując poinformowała, że do Starostwa 
Powiatowego wpłynął wniosek dot. założenia kasy przy Wydziale Komunikacji i Transportu 
w Gryfinie, ze względu na pobierane opłaty. Na wniosek została udzielona odpowiedź  
o treści, że już wkrótce nastąpi zmiana lokalizacji tegoż Wydziału i tam powstanie kasa. 
Ponadto dodała, że problem z obsługą interesantów pojawia się w momencie kiedy są nimi 
ludzie niepełnosprawni. Budynki Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 i 9 
mają zapewnione warunki do tego, aby móc przyjmować osoby niepełnosprawne, natomiast 
musi jeszcze zostać rozwiązany problem obsługi osób niepełnosprawnych w budynku 
Starostwa przy ul. 11 Listopada.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy zgłaszanych jest dużo skarg na działanie 
poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek odpowiedziała, że w tym 
roku nie. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji Agnieszka Turek. 
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Ad.8 Analiza i opiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z realizacji planu Kontroli Rewizyjnej za I półrocze 2008 r. (druk nr 2/XXI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 3/XXI). 

 
Powyższy projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na wyjazdowym posiedzeniu 

Komisji Gospodarki w dniu 28.08.2008  r. Poniżej wynik głosowania. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, 

Sienkiewicza, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej  
(druk nr 4/XXI). 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że zmianie uległa treść uzasadnienia  
do powyższego projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad podwyższenia kapitału 
zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 5/XXI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że powyższy projekt uchwały stwarza 
możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy  w Gryfinie”  
Sp. z o.o. poprzez pozyskanie inwestora zewnętrznego. Dodała, że Powiat Gryfiński  
nie wchodziłby do Spółki na razie z majątkiem ruchomym i nieruchomym tylko kapitałem 
zakładowym w wysokości 250 000,00 zł. W samym porozumieniu, które powstanie będą 
zawarte uzgodnienia, służące temu aby  Rada Powiatu mogła mieć zagwarantowany wpływ 
na funkcjonowanie spółki w tym zwłaszcza udział w sprawowaniu funkcji nadzorczej  
oraz sprawach związanych z działalnością w zakresie ochrony zdrowia. Zmiany umowy 
spółki będą wymagać przed ich podpisaniem zgody Rady Powiatu.  Dodała, że Spółka 
rozszerza swoją działalność i będą również otwierane gabinety specjalistyczne zarówno  
w Chojnie jak i w Gryfinie, które również mogą przynosić dochody tejże Spółce. Ponadto 
dochód Spółce mogłoby przynieść włączenie do jej struktur SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie, którego obecnie miesięczny zysk 
wynosi 4 000,00 zł. Po pierwszym miesiącu działalności Spółka przyniosła stratę  
w wysokości tylko 20 000,00 zł.  
 
Radny Józef Medyński zapytał, w wyniku czego zostały poczynione oszczędności. 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w wyniku reorganizacji pracy  
i oszczędnościach związanych z wprowadzeniem rozliczania czasu pracy, dyżurów 
lekarskich. Dodała, że w najbliższym czasie Spółka planuje zakup laparoskopu. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, o lokalizację gabinetów specjalistycznych w Chojnie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że gabinety będą się mieściły  
w budynku przy ul. Dworcowej w pomieszczeniach gdzie swoją siedzibę miała Partia 
Samoobrony. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy zysk jaki przyniósł SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie jest już wynikiem  
po odliczeniu długu, jaki również miał Zakład. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka opowiedziała przecząco i dodała, że podała zysk 
miesięczny Zakładu.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że dla niego zysk byłby wtedy, kiedy dług 
zostałby uregulowany a tak jest to stwierdzenie mylne. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jest mowa o wynikach miesięcznych 
a nie półrocznych. Dodał, że nie może być to mylne, ponieważ dzisiaj Zakład nie jest 
omawiany pod kątem rozliczenia ze swojej działalności, tylko pod kątem tego, że w/w Zakład 
przynosi po wprowadzonych zmianach zysk w wysokości 4 000,00 zł. Informacja ta 
przekazywana jest po to, ponieważ należy oczekiwać, że w momencie kiedy Zakład zostanie 
„wchłonięty” w strukturę Spółki poprawi on swoją działalnością wynik osiągany przez 
Spółkę.  Wiadomym jest, że za ubiegły rok Zakład osiągnął stratę w wysokości 6 000,00 zł  
oraz w I półroczu tego roku nałożyła się konieczność uregulowania wszystkich świadczeń  
dla byłej Pani Dyrektor Zakładu, które w ciągu roku zdaniem Prezesa Spółki  
są do odrobienia.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, co się stanie w przypadku kiedy nie znajdzie  
się  żaden inwestor strategiczny, który wyłoży kwotę w wysokości 10 000 000,00 zł.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w powyższym projekcie uchwały 
zostało zapisane, że podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić do kwoty 
10 000 000,00 zł. Dodał, że negocjacje będą prowadzone w takim kierunku, aby inwestor 
podniósł kapitał zakładowy o kwotę w wysokości 750 000,00 zł. Ponadto dodał, że II etap  
rozwoju Spółki nastąpi w przeciągu dwóch lat. W tym czasie jest zamysł wybudowania 
nowego obiektu dla Oddziału Chirurgicznego, zgodnego z wytycznymi zapisanymi w ustawie 
o standaryzacji. Powiat Gryfiński dysponuje majątkiem, który w przyszłości zostanie 
przekazany w formie wieczystego użytkowania Spółce. Również w tym czasie inwestor 
będzie zobowiązany do zaangażowania własnych środków w budowę obiektu. Koszt takiego 
kontenerowego obiektu oszacowany jest na kwotę 4 000 000,00 – 5 000 000,00 zł.  
W przeciągu trzech lat Rada Powiatu zdecydowałaby, czy chce podwyższyć kapitał 
zakładowy Spółki wnosząc wyłącznie aport rzeczowy.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski ponownie zapytał, co w przypadku kiedy nie zostanie 
pozyskany inwestor zewnętrzny, który nie wyłoży wkładu pieniężnego do 10 000 000,00 zł 
oraz w którym momencie miałoby nastąpić wniesienie aportu rzeczowego  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Powiatowi zależy na rozwoju  
Spółki i najprawdopodobniej wtedy Zarząd będzie chciał podwyższenia kapitału 
założycielskiego Spółki ze środków Powiatu. Natomiast sama Spółka wystąpi do Powiatu o 
poręczenie kredytowe po upływie 6 miesięcy, ponieważ przez taki okres musi funkcjonować 
chcąc poczynić takie kroki. Odnosząc się do aportu rzeczowego wyjaśnił, że trudno jest mu 
odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, w którym momencie miałoby dojść do wniesienia aportu 
rzeczowego, ponieważ o tym będzie decydować Rada Powiatu. Terminem wniesienia 
aportów rzeczowych byłby termin oddania do użytku inwestycji, o której mówił. Kontynuując 
wyjaśnił, że podjęcie powyższego projektu uchwały ma na celu podniesienie kapitału 
założycielskiego, gwarantującego rozwój Spółki. Dodał, że na rynku medycznym jest 
zainteresowanie podmiotów, które chciałyby przystąpić do przetargu.  

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad.5 i 6 Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych  
i wypracowanie propozycji i wniosków do budżetu na 2009 r. 
 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami rozdał członkom komisji informację 
 nt.: „Stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych”  

stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że głównym 
zamierzeniem Wydziału są remonty nawierzchni, odtworzenie sieci dróg bitumicznych.  
W tym roku udało się wyremontować blisko 50 000 m2 dróg. Dodał, że ma nadzieję, że liczba 
wyremontowanych dróg do końca roku ulegnie jeszcze zwiększeniu, ponieważ zostały  
już zaplanowane kolejne remonty, które są obecnie w sferze przetargu. Ponadto dodał,  
że ma nadzieję, iż warunki atmosferyczne pozwolą na zrealizowanie do końca roku 
zaplanowanych inwestycji. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przygotowana informacja  
dokumentuje przedsięwzięcia, jakie do tego czasu udało się zrealizować na drogach 
powiatowych Powiatu Gryfińskiego. Dodał, że nie mogąc wyremontować od razu wszystkich 
dróg na terenie Powiatu wybierane są w pierwszej kolejności odcinki o najgorszym stanie 
technicznym. Odnosząc się do remontowanej drogi powiatowej Steklno – Babinek 
poinformował, że pierwotnie na jej remont były planowane znacznie mniejsze nakłady 
pieniężne, niż okazało się w rzeczywistości. Przyczyną tego był szerszy i w gorszym stanie 
technicznym odcinek drogi. Ponadto dodał, że zarówno w tym jak i w kolejnym roku 
priorytetem będzie modernizacja nawierzchni dróg, budowa i odtwarzanie ciągów pieszych 
oraz ścinka poboczy.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział,  
że w najbliższych przetargach zostały ujęte drogi tj. Lisie Pole - Polesiny, Troszyn - 
Smolnica, Czachów - Radostów – Michałów.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że w budżecie Powiatu na drogi było 
przeznaczonych około 3 000 0000,00 zł w realizacji zostało wykorzystanych już około 
4 000 000,00 zł. 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że koszt sięga około 5 000 000,00 zł, 
ponieważ były również wykorzystywane środki pieniężne pozyskiwane z funduszy. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że część z tych środków przeznaczona była 
na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wycinkę krzewów itp. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że w tym roku 
zostanie przeznaczona kwota do wysokości 50 000,00 zł na wymianę znaków drogowych. 
Dotychczas zostały już zakupione znaki drogowe na kwotę w wysokości około 26 000,00 zł. 
Obecnie znaki są wymieniane w gminach położonych we wschodniej części Powiatu oraz  
w Gminie Gryfino.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, o to kto decyduje o tym, że dany odcinek drogi 
kwalifikuje się do remontu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że po części zależy to od wnioskowań 
Wydziału Zarządzania Drogami. Jednak w dużej mierze od tego czy Powiat może 
wykonywać inwestycje drogowe wspólnie z poszczególnymi gminami z terenu Powiatu 
Gryfińskiego. Dodał, że Powiat sfinansował samodzielnie inwestycję remontu ulicy 
Owocowej w Chojnie.  
 
Radny Józef Medyński zapytał, jak przedstawia się stan porozumień z wykonawcami  
realizującymi budowę drogi ekspresowej S3, którzy przy jej budowie zniszczyli stan 
techniczny dróg  powiatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego na odcinku Piaseczno – Tetyń.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma odpowiedział, że Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniła pomoc przy wyegzekwowaniu tych 
porozumień, ponieważ wykonawca chce uniknąć konsekwencji z tytułu poniesionych 
zniszczeń na tym odcinku drogi w wyniku prac. 
 
Radny Józef Medyński zapytał, jaki jest koszt łatania zniszczonych nawierzchni 
asfaltowych.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma  odpowiedział, że 1 tona 
materiału kosztuje 420,00 zł netto. Na usunięcie ubytków 3-4 m2 potrzeba około 78 kg 
materiału. 
 
Radny Józef Medyński zwrócił się do Pana Naczelnika z prośbą o spotkanie (kiedy będzie  
na terenie Gminy Banie) w sprawie pokazania stanu technicznego drogi powiatowej na 
odcinku Piaseczno - Górnowo (w okolicy cmentarza) w celu poszerzenia wąskiego odcinka 
drogi ze względu na miejsce, w którym dochodzi do wypadków samochodowych. Ponadto 
zwrócił się z prośbą o ujęcie w przyszłorocznym budżecie inwestycji dot. całościowego 
pokrycia asfaltem nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Banie – Dłużyna. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy będzie możliwość wykonania przy cmentarzu 
zlokalizowanego na trasie Lisie Pole – Nawodna niewielkiego parkingu przy okazji 
remontowania drogi Lisie Pole – Polesiny. Ponadto zwrócił się z prośbą o ujęcie  
w przyszłorocznym budżecie prac remontowych na trasie Nawodna – Chojna polegających  
na pojedynczym utrwaleniu nawierzchni grysami wraz ze ścinką poboczy. 
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Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma. 

 
C.d. ad.8 Analiza i opiniowanie materiałów na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie  dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
(druk nr 6/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wprowadzone zmiany  
do powyższego projektu uchwały wynikają z tego, że została utworzona Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chojnie, w której skład wchodzi Dom Dziecka  
w Trzcińsku Zdroju, Dom Dziecka w Chojnie oraz filia w Chwastnicy. Ponadto została 
połączona funkcja Skarbnika Powiatu z funkcją Głównego Księgowego Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W wyniku zmieniających się przepisów oraz pojawieniem się 
nowych regulacji prawnych i dostosowaniem ich do obowiązującego Regulaminu zaszła 
potrzeba zmian z zakresu poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
6. 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 7/XXI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przeznaczenia środków 

Powiatowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie  
na wykonanie zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu 
azbestu z istniejących obiektów budowlanych a także udzielania na ten cel 
dofinansowania (druk nr 8/XXI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy projekt uchwały uległ 
zmianie. Zmiana polegała na tym, że do § 2 ust. 2 powyższego projektu uchwały - zapis ”... 
których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe w części w której 
właścicielami są osoby fizyczne) oraz z obiektów gminnych i powiatowych” zastępuje  
się „...do których osoby fizyczne posiadają tytuł prawny (również wspólnoty mieszkaniowe) 
oraz z obiektów gminnych i powiatowych”. Dodał, że istnieje Krajowy program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest, w który wpisuje się zarówno programy: 
wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Program skierowany jest do osób fizycznych 
będących właścicielami obiektów zawierających azbest  (również wspólnot mieszkaniowych), 
natomiast na razie nie będzie kierowany do przedsiębiorców ani do spółdzielni 
mieszkaniowych. Dodał, że dofinansowanie ze środków PFOŚiGW wynosić będzie do 50% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem współfinansowania w wysokości 
kolejnych minimum 50% ze środków własnych Gmin z terenu Powiatu Gryfińskiego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 



 8

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 na 2008 r. (druk nr 9/XXI). 

 
Powyższy projekt uchwały został przedstawiony i przegłosowany na wyjazdowym posiedzeniu 

Komisji Gospodarki w dniu 28.08.2008  r. Poniżej wynik głosowania. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków 
polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok  
(druk nr 10/XXI) 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przyjęte kierunki polityki budżetowej 
Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. będą oparte o przesyłane przez Ministerstwo Finansów dane 
finansowe jak również kwoty dotacji uwzględnione w budżecie Wojewody 
Zachodniopomorskiego. Będzie to stanowiło łącznie z oszacowaniem zeszłych budżetów  
i wykonania dochodu w latach poprzednich szacunek dokonanych po stronie dochodów.  
Jednocześnie będzie to stanowiło o wielkości wydatków, a więc środków, które Powiat będzie 
mógł zaangażować ustawowo w realizowane zadania. Jeżeli chodzi o przyjęte kierunki  
do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. będą one skoncentrowane zarówno 
wokół zwiększenia wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu Gryfińskiego,  
jak również pozyskiwania środków w różnych formach środków zewnętrznych. Głównymi 
kierunkami polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu w zakresie wydatków 
budżetowych jest: minimalizacja długu publicznego, kontynuacja postępowania naprawczego 
tj. wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją 
SPZZOZ w Gryfinie oraz realizacja postanowień w związku z powołaniem Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o.. Skarbnik poinformowała, że będą wyznaczone priorytety 
w zakresie niezbędnym na realizację zadań związanych z poprawą stanu technicznego  
i bezpieczeństwa na drogach powiatowych w tym: modernizacja nawierzchni bitumicznych, 
budowa i odtwarzanie ciągów pieszych, przygotowywanie dokumentacji technicznej 
stanowiącej aplikację o środki zewnętrzne. Ponadto w ramach inwestycji będzie 
kontynuowana inwestycja SOSW w Chojnie, standaryzacja DPS w Nowym Czarnowie, 
zostanie również poprawiona estetyka i stan bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu,  
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek i placówek oświatowych. W obszarze gospodarki 
nieruchomościami przewidziany jest zakup od Banku PKO BP S.A. w Gryfinie udziału 
nieruchomości. Innymi zadaniami jest racjonalizacja i optymalizacja polityki kadrowej  
z uwagi na trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu specjalistów oraz realizacja programu  
dot. usuwania azbestu z terenu Powiatu Gryfińskiego. Skarbnik poinformowała,  
że uzasadnienie do powyższego projektu uchwały uległo zmianie. Zmiana była dokonana na 
wniosek jednego z Radnych i polegała na dopisaniu w uzasadnieniu, iż niniejszy projekt 
uchwały wynika z przyjętej Uchwały Nr IX/86/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
27 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że powyższy projekt uchwały 
przedstawia kierunki nad którymi w przyszłym roku budżetowym Zarząd Powiatu  
ma się skoncentrować -  w szczególności pod względem wydatkowania. Dodał, że również  
w materiałach sesyjnych Radnym została przedłożona  Uchwała Nr XXXIX/520/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie zadań priorytetowych i określenia 
kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2007 r. celem przypomnienia jakie 
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kierunki polityki budżetowej zostały przyjęte. Otóż już wtedy myślano o połączeniu 
organizacyjnym szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie polegającym na utworzeniu jednego 
pionu organizacyjno - zarządzającego dla placówki. Starosta poinformował, że z kierunków 
polityki budżetowej przyjętych na 2007 r. Zarząd Powiatu nie chce utworzenia zakładu 
obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych i wychowawczych, ponieważ 
jeżeli dochodzi do połączenia szkół a tym samym powstania jednej dyrekcji trudno aby był 
powoływany w/w zakład.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jaka jest szansa, że zadanie dot. budowy sali 
sportowej przy ZSP Nr 1 w Chojnie zostanie wpisane w plan rozbudowy obiektów 
sportowych  Urzędu  Marszałkowskiego 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w przypadku kiedy  będą znane 
koszty wykonania tejże inwestycji Powiat będzie starał się pozyskiwać środki z zewnątrz.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy były prowadzone rozmowy z Gminą Chojna 
nt. wybudowania widowni. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że są to jeszcze odległe plany 
odnośnie budowy widowni. Dodał, że jako Burmistrz Chojny występował w poprzedniej 
kadencji do Zarządu Powiatu i deklarował wspólne wykonanie sali, natomiast Powiat 
odpowiedział, że zrealizuje raczej samodzielnie tą inwestycje. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2008 rok (druk nr 11/XXI). 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmianie uległ zapis w pkt 16 
uzasadnienia powyższego projektu uchwały. Pierwotnie kwota w wysokości 30 000,00 zł 
przeznaczona była na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację boiska przy 
ZSP Nr 1 w Chojnie. W zmienionym uzasadnieniu do w/w projektu uchwały kwota ta jest 
przeznaczona na opracowanie koncepcji zagospodarowania ZSP Nr 1 w Chojnie 
uwzględniającej modernizację boisk i budowę sali gimnastycznej.  
 
Radny Józef Medyński zapytał, czy istnieje szansa podłączenia dwóch kotłów w kuchni 
budynku internatu ZSP Nr 2 w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to możliwe, z tym  
że wymagana jest dokumentacja techniczna,  z tego względu że są to kotły ciśnieniowe. 
Problem polega na tym, że nie było dokumentacji technicznej. Dodał, że sprawa została 
skierowana do Urzędu Dozoru Technicznego, która wyda pozwolenie na użytkowanie w tym 
zakresie. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze roku 

2008 (druk nr 12/XXI). 
 

Komisja zapoznała się z  powyższym sprawozdaniem. 
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Ad.3 Przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia Komisji Gospodarki 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 19/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
 

Ad.7 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2008 r. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk poinformował, że Radnym została przedłożona  pozytywna 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Gryfińskiego 
 
Radny Józef Medyński zapytał, jak sprawy postępują odnośnie sprzedaży nieruchomości  
w Baniach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na 10 listopada b.r. został 
ogłoszony kolejny przetarg. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 999 000,00 zł.  
 
Ad.8 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, jaki był nabór do ZSP w Mieszkowicach. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że 47 osób. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że do tej szkoły pomimo likwidacji 
poszło więcej osób niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym  było ponad  50 osób, gdzie cześć 
udała się do Technikum Rolniczego, a część do Technikum Informatycznego. W bieżącym 
roku szkolnym wszyscy uczniowie złożyli papiery do klas o charakterze rolniczym.  
 
Posiedzenie zakończono. 
  
  
Po odsłuchaniu nagrania  
protokół sporządziła: 

Magdalena Kłobut                                                 

 

 

                                                                  
                                                                         Przewodniczący Komisji  

 
                                                                    Piotr Waydyk 


