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PROTOKÓŁ nr 25/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 13 stycznia 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.35 i trwało do godz. 16.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także: Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka,  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokół 
nr 24/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem 
posiedzenia było szczegółowe zapoznanie się z przyjętymi i odrzuconymi wnioskami  
o dofinansowanie zadań z PFOŚ i GW w Gryfinie na rok bieżący, opracowanie i przyjęcie 
planu pracy komisji na 2009 rok oraz  analiza i opiniowanie materiałów na XXVI sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r. (druk nr 2/XXVI). 
  

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

Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2008 r. (druk nr 3/XXVI). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 4/XXVI). 

 
Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do tematu z planu pracy komisji pn.: „Narastający 
problem braku kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami i recyklingu w Powiecie 
Gryfińskim” powiedział, że gminy posiadają ważne jeszcze  przez około 2-3 lata pozwolenia 
na składowanie odpadów na wysypiskach. Praktycznie żadna z gmin-oprócz Gminy Gryfino 
nie mówi głośno o tym, co się stanie w momencie, kiedy wszystkie wysypiska wokół zostaną 
zamknięte. Radny dodał, że w Sulęcinie problem ten został rozwiązany przez postawienie 
przez CZG – 12 hali do recyklingu. Zaznaczył, że trzeba podjąć jakiekolwiek działania, aby 
zmobilizować gminy z terenu Powiatu do działań w zakresie gospodarki odpadami  
i recyklingu. Ponadto zaproponował wyjazdowe posiedzenie komisji do Sulęcina  
przy realizacji w/w tematu z planu pracy komisji. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 5/XXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 6XXVI). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do stowarzyszenia – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (druk nr 7/XXVI).  

 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że jest w Zarządzie Stowarzyszenia – 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie trwają prace do złożenia 
wniosku aplikacyjnego, aby w ogóle można było dysponować środkami finansowymi. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał o wysokość rocznej składki. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że składka, za mieszkańca wynosi 
0,10 zł z wyłączeniem mieszkańców Gryfina oraz Gminy Trzcińska – Zdrój, czyli płacona 
jest za około 62 000 mieszkańców Powiatu i wynosi około 6 200,00 zł. Poinformowała,  
że do niniejszego stowarzyszenia przystąpiły wszystkie gminy z Powiatu Gryfińskiego oprócz 
Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz dwie gminy z Powiatu Pyrzyckiego tj. Gmina Bielice i Gmina 
Kozielice. Dodała, że Zarząd Powiatu zaproponował wyznaczyć na przedstawiciela  
do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w niniejszym stowarzyszeniu Pana Marka Hipsza, 
aczkolwiek to i tak Rada Powiatu podejmie decyzje, co do wyboru przedstawiciela 
 

Na posiedzenie przybyła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 
(druk nr 8/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że zostały poprawione błędy, które były 
przyczyną zdjęcia niniejszego projektu uchwały z porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w 
Gryfinie w dniu 18 grudnia 2008 r. Zmianie nie uległy zapisy merytoryczne załączonego  
do projektu uchwały materiału, natomiast zostały poprawione błędne zapisy rachunkowe.  
 
Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 1409Z 
Warnice-Witnica, odcinek: Chełm Dolny – Witnica” zapytał o przyczynę jej realizacji 
dopiero od 2012 r. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że upłynie trochę czasu zanim 
zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Ponadto jest to dość kosztowna inwestycja 
dlatego też należałoby pozyskać środki unijne na jej dofinansowanie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 9/XXVI) oraz omówienie dodatkowego 
tematu z planu pracy komisji pn.: „Szczegółowe zapoznanie się z przyjętymi  
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i odrzuconymi wnioskami o dofinansowanie zadań z PFOŚiGW w Gryfinie  
na rok bieżący”. 

 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, na jakim etapie jest zadanie  
pn.: „Termomodernizacja jednostki powiatowej – ZSP Nr 2 w Gryfinie w zakresie: 
docieplenie budynku internatu wraz z wykonaniem elewacji ZSP Nr 2 w Gryfinie”. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że nie zostało jeszcze rozpoczęte wykonanie dokumentacji technicznej  
na powyższe zadanie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że zgodnie ze złożonym wnioskiem zostanie 
przygotowany audyt energetyczny. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odnosząc się do kolejnego zadania realizowanego ze środków PFOŚiGW w Gryfinie pn.: 
„Termomodernizacja jednostki powiatowej – ZSP Nr 1 w Chojnie w zakresie: docieplenie 
budynku, wymiana stolarki oraz wymiana instalacji c.o. w ZSP Nr 1 w Chojnie powiedziała, 
że inwestycja realizowana jest na zgłoszenie na budowę, jak również opracowywana jest 
dokumentacja wykonawcza i audyt energetyczny. 
 
Przewodniczący  Piotr Waydyk zapytał, czy na realizację inwestycji w ZSP Nr 1 w Chojnie 
został wyłoniony już wykonawca. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że jest przygotowywane postępowanie przetargowe. Dodała, że inwestycja 
będzie realizowana w dwóch etapach. I etap inwestycji będzie wykonywany w zakresie: 
dociepelnie budynku i wymiany stolarki natomiast II etap w zakresie wymiany instalacji c.o. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się do tematów z planu pracy komisji, zapytał,  
czy możliwy byłby do przygotowania pod koniec 2009 r. materiał nt.: „Pokazanie efektu 
ekologicznego uzyskanego po wykonaniu dotychczasowych zadań programu 
termomodernizacyjnego na przykładzie obiektów powiatowych”. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała twierdząco. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał o przyczynę nie wykorzystania środków wysokości  
z PFOŚiGW w Gryfinie na koniec 2008 roku. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że na taki stan środków finansowych 
wpływ miało nie wykonanie inwestycji na ul. Mieszka I w Gryfinie. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
dodała, że również nie została zrealizowana inwestycja w Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju prowadzonym przez stowarzyszenie „Dom z Sercem”.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał o to w jakim okresie była wiedza  na temat, tego że środki 
finansowe z PFOŚiGW w Gryfinie nie zostaną wydatkowane. 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że w podjętej uchwale nr XXII/240/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 
30.10.2008 r. sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2008 r. został wykazany stan środków finansowych jaki nie zostanie wykorzystany –  
ok. 530 000,00 zł. Dodała, że stan środków Funduszu ulegnie jeszcze zmianie, ponieważ tak 
jak co roku w lutym będzie czynione dostosowanie do rzeczywistego wykonania, ponieważ 
nie zostały ujęte w Funduszu wpływy z listopada i grudnia bieżącego roku. Ponadto Wydział 
Zarządzania Drogami nie wykorzystał całej kwoty zabezpieczonej w Funduszu na realizację 
poszczególnych inwestycji, więc również z tego tytułu stan środków ulegnie zmianie. 
 

Na posiedzenie powrócił Radny Bogusław Kozioł. 
 
Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do zadania pn.: „Urządzanie i utrzymanie terenów 
zieleni, zadrzewień i zakrzewień” zasugerował aby zastanowić się nad wykonaniem szczepień 
dla kasztanowców celem ich ratowania na terenie Powiatu np. aleja kasztanowców  
w Mieszkowicach. Dodał, że w Moryniu szczepienia przyniosły efekt. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że wykonane w Szczecinie szczepienia nie dały pożądanego efektu. 
 
Radny Henryk Kaczmar wyjaśnił, że szczepienia powinno się wykonywać co roku w cyklu 
trzyletnim. W przypadku niesystematyczności tego procesu oczekiwany efekt nie przyniesie 
rezultatu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w Szczecinie szczepienia były 
przeprowadzane co roku i nie przyniosły efektu. 
 
Radny Henryk Kaczmar dodał, że warto byłoby spróbować zaszczepić kasztanowce. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy jakiekolwiek gminy złożyły wnioski  
o pozyskanie środków z PFOŚiGW w Gryfinie na działania związane z usuwaniem azbestu. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że cztery gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego tj.: Cedynia, Moryń, 
Widuchowa, Stare Czarnowo,  w imieniu osób fizycznych złożyły wnioski na dofinansowanie 
zadań służących ochronie środowiska polegających na usuwaniu azbestu z istniejących 
obiektów budowlanych na terenie Powiatu. Na to przedsięwzięcie w Funduszu zostały 
zabezpieczone środki finansowe na kwotę w wysokości 51 000,00 zł 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy były również składane wnioski  
na dofinansowanie zadania dot. likwidacji „dzikich składowisk odpadów”. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że na bieżąco są likwidowane „dzikie 
wysypiska odpadów” powstałe na terenie Powiatu Gryfińskiego. Dodała, że obawia się tego, 
iż wzrost kosztów za wywóz nieczystości  na wysypiska będzie przyczyną powstawania coraz 
większych ilości „dzikich składowisk odpadów”.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odnosząc się do zadania pn.: „Badanie stanu środowiska, 
ekspertyzy, opinie, programy, analizy - Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony 
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Środowiska, Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego” zapytał,  
czy w ubiegłym roku kwota na to przedsięwzięcie nie została w pełni wykorzystana.  
  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że w ubiegłym roku na to zadanie była przeznaczona kwota w wysokości 
60 000,00 zł, z tym, że kwota 10 000,00 zł została zrealizowana, natomiast pozostałą część 
nie wykorzystano w 2008 r. Wyjaśniła, że ma to związek z wykonywaniem dokumentacji – 
Aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i jest uzależnione od wykonania tego 
typu dokumentacji na szczeblu województwa zachodniopomorskiego – tak wynika  
z obowiązujących przepisów. Marszałek Województwa przekłada termin jej wykonania  
w związku z tym Powiat jest zobowiązany do aneksowania umowy. Dodała, że Powiat ma 
półroczny okres uchwalenia Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami od momentu 
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie dofinansowania 
zadań, o które wnioskowały Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że wnioski o dofinansowanie zadań z Funduszu składane były przez: OSP  
w Widuchowej, OSP w Baniach oraz OSP w Moryniu. OSP Banie złożyła wniosek  
po terminie i dlatego nie ujęto go w planie. OSP w Widuchowa złożyła wniosek  
na dofinansowanie zakupu uniwersalnego uprzędzenia wielofunkcyjnego oraz motopompy. 
Odnosząc się do wnioskowanego zakupu uniwersalnego urządzenia wielofunkcyjnego 
wyjaśniła, że nie znalazł on odzwierciedlenia w katalogu zadań na dofinansowanie  
ze środków z PFOŚiGW w Gryfinie. Natomiast, w związku z tym, że OSP – Widuchowa  
w ubiegłym roku otrzymała dofinansowanie na wnioskowane zadanie, w tym roku pomimo 
spełnienia wymogów formalnych nie zostały jej przyznane środki finansowe na zakup 
motopompy, ze względu na wpłynięcie dużej ilości wniosków na kwotę o wiele większą, niż 
pozwalał na to stan środków zabezpieczonych w PFOŚiGW w Gryfinie na 2009 r. Naczelnik 
poinformowała, że w tym roku środki w wysokości 4 500,00 zł zostały przeznaczone dla OSP 
w Moryniu na zakup wyposażenia i materiałów celem likwidacji zagrożeń ekologicznych na 
drogach komunikacyjnych wodnych i lądowych oraz likwidacji zagrożeń ze strony owadów 
agresywnych tj. zakup neutralizatorów do substancji ropopochodnych na akwenach wodnych, 
zakup sorbentów do zbierania i neutralizacji substancji ropopochodnych, zakup kombinezonu 
ochronnego. Dodała, że również wnioskowano o zakup środków chemicznych do zwalczania 
owadów, jednak ze względu na tak określony rodzaj wydatku,  zadanie to nie zostało 
pozytywnie rozpatrzone, ponieważ środki z Funduszu mają służyć poprawie ochrony  
środowiska, a nie niszczyć ją.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że OSP w Moryniu wnioskowała  
o dofinansowanie wnioskowanego zadania na kwotę w wysokości 5 000,00 zł, jednak 
ostatecznie uzyskała kwotę 4 500,00 zł, ze względu na negatywne rozpatrzenie 
dofinansowania  zakupu środków chemicznych do zwalczania owadów. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że zdarza się, że składane wnioski pomimo tego, że spełniają wymogi formalne 
nie otrzymują dofinansowania, ze względu na brak środków finansowych w PFOŚiGW. 
 

Członkowie komisji zwrócili się z prośbą do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości 
utworzenia listy rezerwowej dla podmiotów, które spełniły wymogi formalne przy ubieganiu 
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się o dofinansowanie zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2009 rok, ale których wnioski zostały odrzucone ze względu na brak 
środków. Wnioski na liście rezerwowej byłyby rozpatrywane w momencie pojawienia   

się dodatkowych środków finansowych w PFOŚ i GW w Gryfinie. 
 

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

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 10/XXVI). 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Zarząd Powiatu podczas sesji zgłosi 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, ponieważ na wczorajszym posiedzeniu 
Komisji Budżetowej Radny Jan Gładkow zaproponował zastosowanie wzoru do ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Dodała, że w dniu dzisiejszym zapis 
tegoż wzoru został zmodyfikowany, aby w pełni mógł odpowiadać potrzebom Powiatu.   
W związku z tym, że nie wszystkie komisje przyjmowały niniejszy projekt uchwały o tej 
samej treści oraz, że członkowie Komisji Budżetowej wnioskowali o zastosowanie pierwotnej 
wersji zapisu wzoru zostanie złożona propozycja zdjęcia niniejszego projektu uchwały  
z porządku obrad styczniowej sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

 Komisja nie zajęła stanowiska nad przedstawionym projektem uchwały. 
 
10.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania  

w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo  
– Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Strzeszów (druk  
nr 11/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Gmina Trzcińsko-Zdrój zwróciła  
się z prośbą o nieodpłatne przekazanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego tj. odcinka drogi powiatowej Nr 1384Z 
Kłodowo-Trzcińsko – Zdrój - Warnice w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-
rowerowej w w/w pasie drogowym. Gmina chcąc aplikować o środki pomocowe musi 
udokumentować, że jest beneficjentem nieruchomości, na której będzie realizowana 
inwestycja. 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
11.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk 
nr 12/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że porozumienie w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej było zawierane już wcześniej. Jednak teraz został wprowadzony zapis mówiący  
o obowiązku rozliczania się Gminy z przekazanej przez Powiat dotacji celowej. Ponadto  
na realizację zadań zostanie zwiększona kwota dotacji celowej z 5 000,00 zł na 8 000,00 zł. 
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 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Chojna 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk 
nr 13/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że również porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej było zawierane już wcześniej. Jednak teraz został wprowadzony zapis 
mówiący o obowiązku rozliczania się Gminy z otrzymanych środków finansowych 
pochodzących z przekazanej przez Powiat dotacji celowej. Ponadto na realizację zadań 
zostanie zwiększona kwota dotacji z 5 000,00 zł na 8 000,00 zł. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 
prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk nr 14/XXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  
w Gryfinie realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej tj. np. podnoszenia sprawności 
fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację współzawodnictwa sportowego na szczeblu 
powiatowym. Na realizację powierzonych zadań w roku budżetowym 2009 Powiat 
przeznaczył w formie dotacji celowej kwotę w wysokości 80 000,00 zł. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania 
uniemożliwiające zwrot kosztów transportu uczniowi wysyłanego na zawody rejonowe 
zasugerował o coroczne zwiększanie kwoty przeznaczanej na zadania realizowane przez 
MOS w Gryfinie. Ponadto zaproponował, aby Pan Jan Podleśny - Dyrektor MOS w Gryfinie 
przy rozliczeniu rocznym mógł przygotować zestawienie dot. kosztów poniesionych z tytułu 
uczestnictwa wszystkich dzieci w wieku szkolnym z terenu Powiatu Gryfińskiego  
w zawodach sportowych, ujmując w tym zwrot kosztów transportu uczniów uczestniczących 
w rejonowych zawodach sportowych. 
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, że jego zdaniem pewne koszty powinny również 
ponosić gminy. W momencie kiedy każda gmina podpisałaby porozumienie z MOS  
w Gryfinie przekazując pewną pulę środków finansowych, nie byłoby obecnie takiego 
problemu. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że poszczególne gminy powinny rozwijać bazę 
sportową dla młodzieży poprzez budowanie boisk sportowych, hal sportowych. 
 
Radny Bogusław Kozioł dodał, że zauważalna jest już w jakimś stopniu poprawa bazy 
sportowej na terenie powiatu, zaczęły powstawać nowe boiska sportowe.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14.Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński w 2009 roku (druk nr 15/XXVI). 
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że najwyraźniej projekt regulaminu był 
po raz ostatni przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, ponieważ 
nowe przepisy prawne nie będą mówiły o potrzebie rozmowy ze związkami. Głównym 
wyznacznikiem będzie średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli we wszystkich grupach 
awansu zawodowego i będzie ono stanowiło kierunek ustalania wszelkiego typu dodatków 
celem trzymania się średniej krajowej. Sekretarz poinformowała, że radni otrzymali materiał 
poglądowy (zał. nr 3) do niniejszego projektu uchwały nt. „Średnie i miesięczne 
wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński w 2008 r.”.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy żądania związku, co do zwiększenia odpisu  
na nagrody z 1% do 1,5% ma charakter ustawowy. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w ustawie jest zapis mówiący  
o tym, że tworzy się Fundusz, który przynajmniej stanowi 1% planowanego wynagrodzenia 
zasadniczego. Dodała, że w wyniku prowadzonych rozmów Powiat zwiększył stawkę dodatku 
funkcyjnego – dla wychowawcy klasy z 80,00 zł na 90,00 zł. 
  
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy różnica między średnim miesięcznym 
wynagrodzeniem nauczycieli w powiecie, a średnim miesięcznym wynagrodzeniem 
nauczycieli – ustawowym jest pokrywana ze środków finansowych Powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco. 
 

Posiedzenie opuściła Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka. 
 
Radny Bogusław Kozioł powiedział, że wstrzyma się od przyjęcia niniejszego projektu 
uchwały, ponieważ jego zdaniem należałoby przystać na żądanie związku, co do zwiększenia 
stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy z wynegocjonowanej kwoty 90,00 zł  
do 100,00 zł. 
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

16.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Gryfińskiego w 2008 r. (druk nr 16/XXVI). 

 
  Komisja zapoznała się z  przedstawionym sprawozdaniem. 

 
Ad.8 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk odczytał wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej o następującej  treści: „Prośba o przygotowanie 
imiennego zestawienia frekwencji Radnych Rady Powiatu w Gryfinie na poszczególnych 
komisjach stałych w 2008 roku oraz odczytanie go przez Przewodniczących Komisji stałych 
Rady Powiatu w Gryfinie przy omawianiu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2008 r.  
(druk nr 2/XXVI)”. Dodał, że frekwencja Komisji Gospodarki w 2008 r. została  
już przygotowana przez Biuro Obsługi Rady i Zarządu, aczkolwiek jego zdaniem pomimo 
dobrej frekwencji, nie „ podpisywałby się”  pod tym wnioskiem. Ponadto zwrócił  
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się do Radnego Bronisława Krzyżanowskiego będącego również członkiem Komisji Ochrony 
Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej, z prośbą o wyjaśnienie 
powodu sformułowania wyżej odczytanego wniosku. 
 
Radny Bronisław Krzyżanowski powiedział, że złożony wniosek ma na celu upublicznienie 
pracy Radnych na poszczególnych posiedzeniach. Miały miejsce sytuacje, kiedy posiedzenie 
nie mogło się odbyć z powodu braku quorum. Zdaniem Radnego Krzyżanowskiego radny nie 
ma się co wstydzić, jeżeli nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach. Udostępnienie tejże 
informacji może zmotywować tych Radnych do większej aktywności w posiedzeniach 
komisji. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że osobiście nie widzi powodów do tego,  
aby czegokolwiek się wstydzić i aby nie przedstawić frekwencji. 
 
Posiedzenie zakończono. 
   
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut                                             

 
 
                                                               

                                                                   Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 
 


