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PROTOKÓŁ nr 26/09 
Z WYJAZDOWEGOPOSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 17 LUTEGO 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie filia  
w Chojnie, a następnie o godz. 16.15 zostało kontynuowane w ZSP Nr 1 w Gryfinie, które 
zakończyło się o godz. 17.45 W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista 
obecności - zał. nr 1), a także: Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Mielczarek, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie filia w Chojnie Teresa Klisowska, Dyrektor ZSP Nr 1 Adriana Salamończyk. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Protokół 
nr 25/09 z dnia 13.01.2009 r. został przyjęty większością głosów. Głównym punktem 
posiedzenia były: „Potrzeby lokalowe w ZSP Nr 1 w Chojnie od momentu funkcjonowania 
połączonego zespołu szkół”, „Informacja o efektach po uzyskaniu z Powiatowego Urzędu 
Pracy wsparcia finansowego przez podmioty tworzące nowe stanowiska pracy za okres 2007-
2008” oraz analiza i opiniowanie materiałów na XXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Członkowie Komisji Gospodarki przeprowadzili wizję lokalną pomieszczeń Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie filia w Chojnie. 

 
Ad.4 Potrzeby lokalowe w ZSP Nr 1 w Chojnie od momentu funkcjonowania 
połączonego zespołu szkół. 
 
Członkowie Komisji Gospodarki przeprowadzili wizję lokalną pomieszczeń ZSP Nr 1  
przy ul. Żółkiewskiego  w Chojnie m.in. : 
 

 wyremontowanej i przystosowanej do zajęć pracowni gastronomicznej, 
 pracowni szkolnej, w której wymieniono posadzki oraz w której uczniowie w ramach 

praktyk wyremontowali 3 pomieszczenia, 
 pomieszczeń pracowni szkolnej,  w której  wymieniona została posadzka, 
 wyremontowanej stołówki oraz kuchni, która została wyposażona w dodatkowy sprzęt 

kuchenny. 
 
Komisja Gospodarki udała się również do budynku ZSP Nr 1  przy ul. Dworcowej w Chojnie,  
w którym obejrzała wymalowany na I piętrze korytarz szkolny oraz wymienioną na II piętrze 
posadzkę, po czym udała się na obrady. 
 
Ad.5 Informacja o efektach po uzyskaniu z Powiatowego Urzędu Pracy wsparcia 
finansowego przez podmioty tworzące nowe stanowiska pracy za okres 2007-2008. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Milczarek wspólnie z Kierownikiem 

Powiatowego Urzędu Pracy filia w Chojnie Teresą Klisowską przedstawili informację o 
efektach po uzyskaniu z Powiatowego Urzędu Pracy wsparcia finansowego  

przez podmioty tworzące nowe stanowiska pracy za okres 2007-2008,  
stanowiącą zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Posiedzenie opuścił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Marian Milczarek  

oraz Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  filia w Chojnie Teresa Klisowska. 
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Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008(druk nr 2/XXVII). 
  
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniły 
się przepisy prawne i obecnie Rzecznik Konsumentów do dnia 31 marca każdego roku 
przedstawia tylko Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności  
w roku poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu. W związku 
z powyższym powyższy projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad XXVII sesji 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Komisja nie głosowała nad  przedstawionym projektem uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości 
(druk nr 3/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie na okres 5 lat umowy 
użyczenia pomieszczeń biurowych, w których mieści się Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych. Nieruchomość ta oznaczona numerem działki 272 położona w obrębie 
ewidencyjnym 3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, stanowi własność Powiatu 
Gryfińskiego. Umowa użyczenia została zawarta na okres 3 lat. Dodała, że w przypadku  
gdy po umowie zawartej na czas nie przekraczający 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań 
realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 r. 
(druk nr 4/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zadania, które przyjmuje  
się do realizacji z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane w 2009 r. ze środków 
PFRON, realizowane przez PUP w Gryfinie oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 
realizowane przez PCPR w Gryfinie zostały wymienione w § 1 projektu uchwały. 
Poinformowała, że w bieżącym zostało przyznanych o 400 000,00 zł mniej środków 
finansowych na realizację zadań w niniejszych zakresach rehabilitacji. Dodała, że może dojść 
do takiej sytuacji, w której Powiat nie otrzyma dodatkowych środków na realizację zadań. 
Sekretarz poinformowała, że Dyrektor PCPR w Gryfinie zasygnalizowała, że środków 
finansowych zabraknie na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych jak i na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia 
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Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 
2009 – 2014 (druk nr 5/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wprowadzane zmiany do WPI  
są związane z aplikacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego o środki pomocowe na przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z  
na odcinku Trzcińsko Zdrój – granica powiatu oraz drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku 
Bartkowo - Gajki. Odnosząc się do planowanych inwestycji w ZSP Nr 2 w Gryfinie dodała,  
że wprowadza się również zmianę w pozycji: Wymiana posadzek na korytarzach w budynku 
internatu i inne roboty budowlane, zwiększając kwotę przewidzianą na to zadanie  
z 200 000,00 zł do 500 000,00 zł. W celu zbilansowania wydatków przewidzianych w 2009 r. 
wprowadza się również zmianę polegająca na przesunięciu wydatków 300 000,00 zł z roku 
2009 na 2010 w pozycji pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków  
w SOSW w Chojnie. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 6/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zaproponowany przez Radnego Jana 
Gładkowa wzór, za pomocą którego wyliczana będzie wysokość stawek opłat za zajęcia pasa 
drogowego został zmodyfikowany. Dodała, że wg wzoru maksymalna wysokość stawki 
opłata za zajęcie pasa drogowego w terenie zabudowanym wynosi 9,00 zł, natomiast poza 
terenem zabudowanym 8,00 zł. 
 

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

sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 7/XXVII).  

 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2008 r. 
Zgodnie z przepisami prawa roczne sprawozdanie finansowe niniejszego zoz-u podlega 
zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Gryfinie.   
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że należność, która pozostała do spłacenia 
Powiat przejął na siebie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Powiat na siebie przejął nie spłacone 
długi w stosunku do firm, do których były wątpliwości lub nie potwierdziły salda bądź  
nie reagowały na pisma Likwidatora. Dodała, że są firmy, które nie potrafią Powiatowi 
potwierdzić zobowiązań, jakie Powiat ma wobec nich. Sekretarz poinformowała, że Powiat 
będzie realizował umowy zawarte z różnymi firmami tzw. spłaty ratalne. Na powyższe 
została utworzona rezerwa środków finansowych w budżecie. 
 

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

na 2009 rok (druk nr 8/XXVII). 
 

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

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 9/XXVII). 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2008 (druk  

nr 10/XXVII). 
 

 Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie (druk  nr 11/XXVII). 
 

Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy w przypadku przekształcenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie będą organizowane wspólne rady pedagogiczne. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że będzie to zależeć od decyzji Pani 
dyrektor, ale jest to możliwe. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, w którym miejscu będzie wydawane orzecznictwo. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że po przekształceniu Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
filia w Chojnie będzie świadczyła usługi na cały Powiat. Sekretarz wyjaśniła, że jeżeli rodzic 
nie będzie w stanie przebadać dziecka pod jakimkolwiek kątem w Poradni w Chojnie będzie 
to mógł uczynić bez żadnych przeszkód w Poradni w Gryfinie i nikt nie będzie mógł  
mu odmówić przyjęcia dziecka. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy dotychczas miały miejsce sytuacje, w których 
odmawiano przyjęcia. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco i wyjaśniła, że powodem 
tego była obowiązująca rejonizacja.   
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Chojnie miała problem z psychologiem. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Pani, która była psychologiem  
w Poradni przeszła na emeryturę i ponownie została zawarta z nią umowa  
na świadczenie usług psychologicznych.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy tak należy to rozumieć, że w wyniku przekształcenia 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie zostanie zniesione stanowisko dyrektora  
i będzie kierownik poradni, którego wyboru będzie dokonywał dyrektor urzędujący  
w Poradni w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco. 
 



 5

Przewodniczący Piotr Waydyk dodał, że dyrektor w pewnym zakresie przekaże 
kierownikowi filii swoje upoważnienia, zgodne z kodeksem postępowania administracyjnego, 
np. w zakresie wydawania decyzji. Ponadto zapytał, czy dużo jest przypadków, w których 
osoby są zatrudnione w obu poradniach. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że obecnie takie przypadki  
nie występują, ale pojawiały się i szczególnie dotyczyło to psychologów.  
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał o zatrudnienie pani księgowej. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że pni księgowa zatrudniona jest  
na ¼ etatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i na ¾ etatu w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, ile osób jest zatrudnionych w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że około 13 osób. 
 

 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk  
nr 12/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zamiar likwidacji Technikum 
Elektrycznego oraz Technikum Ekonomicznego jest spowodowany koniecznością 
usystematyzowania rodzajów szkół ponadgimnazjalnych działających w strukturze 
organizacyjnej ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 82 i przekształcenia szkół wchodzących 
dotychczas w skład tego zespołu w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 (druk nr 13/XXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że aktualnie w strukturach 
organizacyjnych SOSW w Chojnie funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum 
Specjalne oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Obecnie struktura organizacyjna 
ZSS w Gryfinie obejmuje Szkołę Podstawową Specjalną w Gryfinie, Szkołę Podstawową 
Specjalną w Nowym Czarnowie, Gimnazjum Specjalne w Gryfinie oraz Gimnazjum 
Specjalne w Nowym Czarnowie. Proponuje się przekształcić szkoły wchodzące w strukturę 
organizacyjną ZSS w Gryfinie w filię SOSW w Chojnie. Dodała, że jeżeli do 2010 r. uda  
się przygotować budynek w Nowym Czarnowie pod szkołę specjalną zostanie również 
zaproponowana likwidacja filii SOSW w Chojnie, mieszczącej się przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie. Ponadto Sekretarz poinformowała, że za dowozy dzieci do szkół podstawowych, 
jak i gimnazjum odpowiedzialna jest gmina.  
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czy niniejsze przekształcenie będzie wymagało 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco i dodała, że podyktowane 
jest to faktem upływu kadencji obu dyrektorów placówek.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski zapytał, czy zamiar przekształcenia gryfińskich 
specjalnych szkół w filię szkół mających działać w strukturze SOSW w Chojnie nastąpi 
wtedy, kiedy zostaną wyremontowane budynki na terenie SOSW w Chojnie. Dodał,  
że ostatnie zmiany w WPI poległy na przesunięciu wydatków w kwocie 300 000,00 zł z roku 
2009 na 2010 w pozycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków  
w SOSW w Chojnie”.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że obecnie funkcjonuje już ten nowy 
internat. Podjęte zostały działania aplikacyjne o środki unijne na wyremontowania drugiego 
budynku internatu. Dodała, że do końca lutego planowane jest złożenie aplikacji w tym 
zakresie, przy czym wyjaśniła, że wówczas nastąpi refundacja wydanych środków 
finansowych, nawet tych które wcześniej już zostały wykorzystane.  
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” (druk nr 14/XXVII). 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2008 (druk nr 15/XXVII); 
 

 Komisja zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem. 
 
Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy została wybrana już koncepcja sali sportowej.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że planowane jest ogłoszenie 
przetargu na wykonanie planu zagospodarowania terenu, w którym zostanie wpisane,  
że projektant będzie musiał uwzględnić adaptację sali gimnastycznej wskazując, jak duży 
projekt może zostać zakupiony.  
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy inwestycja dot. przebudowy ul. Jagiellońskiej  
w Chojnie planowana jest do realizacji na 2010 r.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco i dodała,  
że przygotowywany jest projekt techniczny wymagany przy realizacji inwestycji  
z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011, z którego planowane jest 
dofinansowanie na w/w inwestycję.  
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Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, czego dotyczyło dokładnie pismo Zastępcy 
Burmistrza Chojny w/s Biblioteki Pedagogicznej w Chojnie.  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że Zastępca Burmistrza zwrócił  
się z prośbą o nieodpłatne użyczenie pomieszczeń przy ul. Dworcowej w Chojnie, w których 
biblioteka dotychczas funkcjonowała. 
 
Posiedzenie zakończono. 
   
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut                                             

 
 
 
                                                               

                                                                   Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 

 


