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PROTOKÓŁ nr 23/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 2 grudnia 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 15.25 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także: Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie 
otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr 
Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie.  Protokół nr 21/08  
z dnia 28 października 2008 r. został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia 
była ocena realizacji zadań Powiatu w zakresie transportu i komunikacji publicznej, 
informacja nt. gospodarki odpadami w Powiecie Gryfińskim – możliwości i formy wsparcia 
recyklingu ze środków PFOŚiGW w Gryfinie oraz  analiza i opiniowanie materiałów  
na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4 Gospodarka odpadami w Powiecie Gryfińskim. Możliwości i formy wsparcia 

recyklingu ze środków PFOŚiGW w Gryfinie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Karina 
Osińska przedstawiła informację nt. „Gospodarka odpadami w Powiecie Gryfińskim. 
Możliwości i formy wsparcia recyklingu ze środków PFOŚiGW w Gryfinie” stanowiącą  
zał. nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie odczytała fragment wniosku z dnia 22 września 
2008 r., w/s wyrażenia opinii do „Projektu Planu Gospodarki Odpadami w województwie 
Zachodniopomorskim, który był przedmiotem obrad 101 posiedzenia Zarządu Powiatu  
w Gryfinie – „Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przesłał w dniu 16.09.2008 r. 
materiały dotyczące „Projektowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
w województwie zachodniopomorskim w aspekcie utworzenia międzygminnych zakładów 
zagospodarowania odpadów”, który stanowi jeden z elementów projektu Planu Gospodarki 
Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim. Materiały te stanowią zupełnie nową 
wersją rozwiązań w tym zakresie. W związku z powyższym uznano, że winny zostać ponownie 
zaopiniowane w trybie przepisów wskazanych powyżej.  
Zarząd Powiatu w Gryfinie Uchwałą Nr 405/2008 z dnia 18.06.2008 r. negatywnie 
zaopiniował przedstawiony wówczas projekt planu wojewódzkiego. 
Materiały te zostały również przesłane do wszystkich gmin powiatu gryfińskiego.  
Przedłożone dotychczas założenia dotyczyły 3 wariantów utworzenia międzygminnych 
zakładów zagospodarowania odpadów– 9 ZZO, 7 ZZO i 5 ZZO, obecne rozwiązanie zakłada 
funkcjonowanie 6 ZZO z innymi rozwiązaniami lokalizacyjnymi. Wskazano, że odpady 
komunalne z całego obszaru powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego będą 
kierowane do obecnie wyznaczonego ZZO Pyrzyce. 
Wariant ten opiniuje się negatywnie ponieważ przyjęte i opisane w nim założenia generalne 
są sprzeczne z zaproponowaną lokalizacją ZZO Pyrzyce, a mianowicie: 

1. Wariant ten nie jest optymalny ze względu na najniższe koszty przystosowania  
do zadań 6 najlepiej ocenionych składowisk, gdyż w Pyrzycach musiałoby zostać 
wybudowane nowe składowisko odpadów. 

2. System ten winien  znacząco ograniczyć konieczność transportowania odpadów czyli 
zmniejszyć koszty ich zbierania i unieszkodliwiania. W tym przypadku koszty transportu 
odpadów z terenu powiatu gryfińskiego i myśliborskiego zostaną podwyższone, ponieważ 
lokalizacja ZZO Pyrzyce nie znajduje się w punkcie centralnym powiatów gryfińskiego, 
myśliborskiego i pyrzyckiego. Również dokonana analiza ilości wytwarzanych odpadów  
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w poszczególnych gminach w/w powiatów wskazuje, że w powiecie pyrzyckim wytwarza 
się około 4 krotnie mniej odpadów niż w pozostałych gminach powiatu gryfińskiego 
i myśliborskiego”. 

 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy burmistrzowie i wójtowie z gmin na terenie Powiatu 
Gryfińskiego otrzymali jakiekolwiek informacje w związku z powyższym. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Karina 
Osińska odpowiedziała, że Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przesyłał 
informację z tym, że nie szły one do gmin od Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego. Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim 
był przedłożony do zaopiniowania i poddany konsultacjom społecznym w czerwcu br.  
Dodała, że ogólnie  Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim,  
jak również Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada do 2014 r. funkcjonowanie  
6 zakładów zagospodarowania odpadów i spalarni w Szczecinie, natomiast składowiska 
odpadów mają zostać zamknięte.  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że nie mogła zostać wyrażona 
pozytywna opinia do „Projektu Planu Gospodarki Odpadami w Województwie 
Zachodniopomorskim”, w którym wskazano, że odpady komunalne z całego obszaru Powiatu 
Gryfińskiego miały być kierowane do wyznaczonego zakładu zagospodarowania odpadów 
Pyrzyce z faktu dużej odległości od gmin położonych w południowej części Powiatu,  
jak np. Mieszkowice, Moryń. 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  
Aneta Płóciennik – Śmiałkowska. 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy propozycja Starosty w zakresie lokalizacji 
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych stanowi fakt medialny, 
prasowy, czy nastąpi jakikolwiek postęp w tym zakresie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Karina 
Osińska odpowiedziała, że zostało wysłane pismo w tej sprawie do Marszała Województwa 
zachodniopomorskiego. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zwrócił się z prośbą o możliwość zapoznania się z treścią 
tegoż pisma. Ponadto zapytał, na jakie cele w zakresie gospodarki odpadami są przekazywane 
środki z PFOŚiGW w Gryfinie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Karina 
Osińska odpowiedziała, że na przestrzeni lat środki były przekazywane na zakup 
pojemników, śmieciarek, kompaktorów do obsługi na składowiska odpadów.  

  
Posiedzenie opuściła Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska,  

Rolnictwa i Leśnictwa Karina Osińska. 
 
Ad.5 Ocena realizacji zadań Powiatu w zakresie transportu i komunikacji publicznej. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik – Śmiałkowska 
przedstawiła informację dot. transportu i komunikacji publicznej stanowiącą zał. nr 4  
do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jakiego typu przestępstwa powodują cofnięcie 
licencji na wykonywanie krajowego transportu osób. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik – Śmiałkowska 
odpowiedziała, że przeciwko wiarygodności dokumentów, mienia, bezpieczeństwu  
w komunikacji. Wydając licencję przedsiębiorca musi przedłożyć w Wydziale Komunikacji  
i Transportu zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie dot. niekaralności pracowników 
zatrudnionych w firmie. Ponadto pracownicy muszą spełniać wszelkie wymogi medyczne  
i psychologiczne. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, dlaczego od pracowników zatrudnionych w danym 
przedsiębiorstwie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Aneta Płóciennik – Śmiałkowska 
odpowiedziała, że taki obowiązek nakłada ustawa o transporcie drogowym. Przy samym 
wniosku o wydaniu licencji nie żąda się od przedsiębiorcy zaświadczeń o niekaralności 
pracowników, tylko przedsiębiorca składa oświadczenie potwierdzające ich niekaralność. 
Zaświadczenia o niekaralności pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie 
wymaga się dopiero w momencie prowadzonej kontroli. 

 
Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł. 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o termin relokacji Wydziału Komunikacji  
i Transportu do nowego obiektu mieszczącego się przy ul. 11 Listopada w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że do 10 stycznia 2009 r. Bank  
PKO BP S.A. powinien przenieść się do nowego obiektu i wtedy po dokonaniu prac 
remontowych przystosowujących pomieszczenie do odpowiednich warunków planowane 
Wydziały Starostwa przeniosą się do nowego obiektu. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 
 Aneta Płóciennik - Śmiałkowska. 

 
Ad.6 Analiza i opiniowanie materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XXIV). 

  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie (druk nr 3/XXIV). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2008 rok (druk nr 4/XXIV). 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła 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 2008). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy wszystko zostało przygotowane do podpisania aktu 
notarialnego w związku z przekazaniem Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
do prowadzenia  ZSP w Mieszkowicach. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że akt notarialny podpisuje Starosta, 
który  reprezentuje Skarb Państwa.  
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler dodał, że w odpowiednim terminie akt notarialny 
zostanie podpisany. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk poprosił członków komisji o zgłaszanie propozycji  
do projektu planu pracy komisji na 2009 rok na przyszłe posiedzenie. 
 
Radny Bogusław Kozioł zwrócił się z prośbą o naprawienie nawierzchni  
przy ul. Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach jeszcze przed rozpoczęciem 
planowanych w tych miejscach pracach inwestycyjnych. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o sprawę dot. odkrzaczania poboczy na drogach 
powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego, ponieważ w Gminie Widuchowa nie zauważył 
wykonywania tego typu prac. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że duża część poboczy na drogach 
powiatowych na ternie Powiatu Gryfińskiego została w bieżącym roku odkrzaczona.  
W rzeczywistości w przeciągu roku zostało wykonany zakres prac, w związku  
z odkrzaczaniem poboczy, jaki był zaplanowany na dwa lata. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że również nieodkrzaczony pas drogowy drogi 
powiatowej na odcinku Nowie Objezierze – Klępicz  utrudnia ruch samochodowy. 
 
Posiedzenie zakończono. 
   
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut                                             

 
 
                                                               

                                                                   Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 
 


