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PROTOKÓŁ nr 34/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 21 grudnia 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do godz. 14.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a takŜe: Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) 
został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było wypracowanie wniosków 
do planu pracy Komisji na 2010 r. oraz analiza i opiniowanie materiałów na XXXVII sesję 
Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 33 posiedzenia Komisji Gospodarki.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 33/09 z dnia 24.11.2009 r. 
 

Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXVII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 

 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, w roku 2010  (druk nr 2/XXXVII).  

  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej  ((druk nr 3/XXXVII).  

 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał o powód zmiany nazwy Ośrodka. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe wcześniej pracownicy Ośrodka 
byli zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, natomiast przy likwidacji i utworzeniu 
MłodzieŜowego Ośrodka Sportowego będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dodała, 
Ŝe większa ilość środków finansowych będzie przeznaczona na sport. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr 4/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXVII).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania zamiaru 
złoŜenia wniosku przez Starostę Gryfi ńskie o dofinansowanie kosztów utworzenia 
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Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy  (druk nr 6/XXXVII).  

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 7/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu  

na 2009 rok druk nr 8/XXXVII).  
 

Na posiedzenie przybył Radny Bogusław Kozioł, wiec w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe po stronie dochodów znajduje  
się kwota 553 546,00 zł, która została pozyskana w ramach dotacji od Wojewody 
Zachodniopomorskiego na bieŜące funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Ponadto 
została pozyskana w kwocie 7 500,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej  
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu w jednostkach oświatowych, konkretnie  
dla ZSP Nr 1 w Chojnie. Pozostałe z kwot stanowią środki finansowe wypracowane ponad 
plan w poszczególnych jednostkach lub stanowią przesunięcia w ramach projektów unijnych  
i wykonania planu.JeŜeli chodzi o wydatki, to w ślad za zmianą dochodów ulegają 
zwiększeniu wydatki. Pozostała kwota pochodzi z przesunięć w obrębie przyznanych planów 
finansowych jednostek, głównie dot. jednostek oświatowych, a związane jest to ze zmianą  
od nowego roku szkolnego organizacji szkoły. Ponadto zmiany związane są z długim etapem 
wdraŜania podwyŜek. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy np. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 
0,08 zł, czy 0,17 zł jest działaniem czyszczącym. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała twierdząco i wyjaśniła, Ŝe jest  
to dostosowanie do planów środków zewnętrznych, konkretnie unijnych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. 6 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał, czy w ubiegłym roku podczas remontu budynku 
internatu przy ul. śółkiewskiego w Chojnie  był remontowany równieŜ dach. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe nie i dodała, Ŝe dach był ostatnio 
remontowany za czasu II kadencji Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Radny Bronisław KrzyŜanowski zapytał o kontrolę przeprowadzoną w Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe kontrola dot. sprawdzenia tego, 
czy są jakieś nieprawidłowości w dysponowaniu depozytami pensjonariuszy, bo takowe 
zostały zgłoszone. Dodała, Ŝe przeprowadzona kontrola nie stwierdziła Ŝadnych uchybień  
w tym zakresie.  
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Ad. 5 Wypracowanie wniosków do planu pracy Komisji na 2010 r. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe Radny Henryk Kaczmar przygotował kilka 
propozycji do planu pracy Komisji na 2010 r. Jedną z nich jest : stan funkcjonowania  
i utrzymania palcówki oświatowej - ponadgimnazjalnej w Mieszkowicach, po jednorocznym 
zarządzie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie poinformował, Ŝe w lutym 
planowane jest wyjazdowe posiedzenie do DPS w Nowym Czarnowie, natomiast w okresie 
wakacyjnym zaproponował wyjazdowe posiedzenie do ZSP Nr 1 w Chojnie. Przewodniczący 
dodał, Ŝe w oparciu o przedstawione propozycje przygotuje plan pracy Komisji na kolejny 
rok. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.45 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz                  
 

               

                                   

                                                                 Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 


