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PROTOKÓŁ nr 35/10 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI,  

które odbyło się wspólnie z Komisją BudŜetową 
w dniu 24 lutego 2010 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 15.35 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, 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) 
został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie 
materiałów na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 34 posiedzenia Komisji Gospodarki.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 34/09 z dnia 21.12.2009 r. 
 
Ad.4 Przyjęcie protokołu z 4 wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu  

w Gryfinie.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 04/10 z dnia 21.01.2010 r. 
 ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
Ad.5 Analiza i opiniowanie materiałów na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXIX);  
 
Radny Krzysztof Ziętek odnosząc się do zapisu-Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa 
NZOZ Intermed Sp. z o.o. dot. zapłaty za usługi na podstawie porozumienia z dnia  
9.11.2006 r. oraz z zawiadomieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, iŜ w/w Spółka 
złoŜyła wniosek zawezwanie do próby ugodowej w sprawie umowy trójstronnej z dnia 
19.12.2005 r.- zapytał, czego dotyczy ugoda. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe ugoda dotyczy zapłaty  
za doradztwo, które firma świadczyła i firma uwaŜa, Ŝe powinna otrzymać za to pieniądze. 
 
Radny Henryk Kaczmar odnosząc się do porozumień zawieranych z Gminami na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych zapytał, czy Zarząd Powiatu na podstawie otrzymanych pism 
od burmistrzów gmin z terenu Powiatu będzie przewidywał aneksy do porozumień, celem 
zwiększenia środków finansowych na akcje zimowe, które w okresie stycznia, lutego uległy 
natęŜeniu. Kwoty przeznaczana na akcje zimowe dostosowywało się do warunków, jakie 
panowały przez kilkanaście lat. W porównaniu do lat poprzednich tegoroczna zima jest sroga, 
co spowodowało tym samym zwiększenie środków. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe w momencie kiedy zostanie 
złoŜony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi rzeczywiście 
zwiększone wydatki, Zarząd to rozpatrzy.  
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Radny Krzysztof Ziętek zapytał o środki finansowe jakie zostały juŜ wydatkowane  
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe dotychczas wydano około 
1 500 000,00 zł. 
 

Na posiedzenie przybył Radny Bronisław KrzyŜanowski. 
 

Radny Krzysztof Ziętek zapytał o zapis dot. zapoznania się przez Zarząd z pismem Sądu 
Okręgowego w Szczecinie zawierającym sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej  
w DPS w Nowym Czarnowie w dniu 04.12.2009 r. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe Sąd Okręgowy ma uprawnienia  
do przeprowadzenia kontroli w domach pomocy społecznej. Przedmiotem kontroli  
w DPS w Nowym Czarnowie było m.in. skontrolowanie depozytów. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał o projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja i wyposaŜenie 
pracowni elektrycznej i gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe jest to projekt, który szykowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmuje modernizację  
i doposaŜenie pracowni do nauki zawodu. ZSP Nr 1 w Chojnie wcześniej złoŜył taki wniosek  
i właściwe ma juŜ przyznane środki w kwocie około 1 000 000,00 zł, a 50% środków 
pochodzi z budŜetu Powiatu. Dodała, Ŝe firma Komplet Inwest S.J. ma doświadczenie  
w przygotowywaniu dokumentacji, poniewaŜ wykonywała juŜ dokumentację techniczną  
dla ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe z treści zapisu wynika, Ŝe płatnikiem za wykonanie 
umowy na wykonanie dokumentacji technicznej jest ZSP Nr 2 w Gryfinie, który to równieŜ 
ponosi 24 400,00 zł brutto za opracowanie wniosku. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe ZSP Nr 1 w Chojnie równieŜ  
był płatnikiem. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe jego zdaniem za  1/3 kwoty  moŜna byłoby wspaniale  
wyposaŜyć pracownie, natomiast dla Radnego astronomicznym jest przeznaczenie kwoty 
1000 000,00 zł na pracownie elektryczną i gastronomiczną. Radny ponadto zapytał,  
czy Powiat jeszcze coś dopłaci z tego tytułu. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe kwota 24 400,00 zł została 
zabezpieczona w budŜecie szkoły, natomiast Powiat w WPI zabezpieczył kwotę  
500 000,00 zł na doposaŜenie pracowni i środki finansowe są rozłoŜone na 3 lata. Sekretarz 
dodała, Ŝe głównym składającym ten wniosek jest Powiat. Ponadto dodała, Ŝe podobnie  
jak w przypadku ZSP Nr 1 w Chojnie została podana kwota 1 000 000,00 zł, natomiast sama 
szkoła powinna określić swoje potrzeby. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Rafał Mucha zaproponował, aby na sesji poprosić 
Panią Dyrektor ZSP Nr 2 w Gryfinie o udzielenie informacji dot. tego, na co dokładnie 
zostały zaplanowane środki finansowe w ramach w/w projektu. 
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Radny Krzysztof Ziętek odnosząc się do wysokości środków wydanych w związku  
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zapytał, czy Powiat będzie poszukiwał 
dodatkowych środków finansowych na zadania w zakresie dróg. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe będą dokonywane zmiany  
w budŜecie Powiatu Gryfińskiego.  
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, Ŝe po zimie będzie widoczna skala potrzeb wykonania 
remontów na drogach. Dodał, Ŝe budŜecie Wydziału „ZD” są zaplanowane równieŜ inne 
zadania, tj. remonty cząstkowe, bieŜące utrzymanie dróg, ścinka poboczy itp. Ponadto gminy 
mogą występować o zwiększenie środków na zimowe utrzymanie dróg. Dlatego biorąc to pod 
uwagę, Naczelnik Wydziału „ZD” będzie musiał dokonać korekty. 
 
2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie   

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2009 r. (druk  
nr 2/XXXIX);  

 
Członkowie Komisji Gospodarki zapoznali się ze sprawozdaniem 
 z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2009 r. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2009 r. (druk nr 3/XXXIX);  
 

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

z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk  
nr 4/XXXIX);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 5/XXXIX);  
 

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

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie  na 2010 r. (druk  
nr 6/XXXIX);  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2010 r. (druk nr 7/XXXIX);  
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, Ŝe jednym z tematów w planie pracy Rady Powiatu jest 
„Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2010/2011 placówek oświatowych z terenu 
Powiatu Gryfińskiego”. Dodał, Ŝe warto byłoby przy przedstawianiu tej informacji odnieść 
się równieŜ do sytuacji, jaką przyniosło połączenie szkół ponadgimnazjalnych w Chojnie, 
poniewaŜ przy tym procesie wystąpiło wiele kontrowersji społecznych. Zaproponował,  
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aby Pani Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie w ramach podsumowania dwóch lat działalności 
placówki, w takiej strukturze, przedstawiła prezentację multimedialną ukazującą zmiany  
pod względem poziomu kształcenia, bazy organizacyjnej szkoły itp. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Rafał Mucha powiedział, Ŝe w drodze uchwały Rada 
Powiatu przekazała Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia  
ZSP w Mieszkowicach i dodał, Ŝe moŜna byłoby w tym czasie równieŜ zaprosić dyrektora 
szkoły w celu przedstawienia sytuacji placówki po wprowadzonych zmianach. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk  powiedział, Ŝe Komisja ma w planach 
wyjazdowe posiedzenie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
w Mieszkowicach. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. 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 8/XXXIX); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w stosunku do pierwotnej wersji 
niniejszego projektu został zmieniony tytuł projektu uchwały a takŜe treść załącznika. Dodała, 
Ŝe pojawiła się moŜliwość złoŜenia wniosku do Programu INTERREG IV A w zakresie 
współpracy transgranicznej między szkołą specjalną w Schwedt, a SOSW w Chojnie. 
Wcześniej planowano, Ŝe to zadanie zostanie wykonane w ramach przebudowy, rozbudowy, 
modernizacji SOSW. Przy tym zadaniu padła równieŜ propozycja rozbudowy stodoły na cele 
związane z projektem, którą Powiat pozyskał od Gminy Chojna. Sekretarz poinformowała,  
Ŝe zostało zlecone firmie przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu, jednak 
okazało się, Ŝe stodoła umieszczona jest na trzymetrowym gruncie torfowym i nie jest 
moŜliwa przebudowa w proponowanej wersji. Okazało się, Ŝe to co jest planowane w ramach 
współpracy moŜna wykonać, adaptując pomieszczenia przyziemia w samym budynku szkoły. 
Ponadto dodała, Ŝe planowana jest równieŜ wymiana pokrycia dachowego, podniesienie  
i wyremontowanie pomieszczeń poddasza wykorzystanych przy współpracy. Dodatkowo 
stwierdzono, Ŝe przy okazji zostanie wyremontowana szkoła, poniewaŜ będzie trzeba dokonać 
wymiany wszystkich przyłączy energetycznych, wodociągowych. Dzięki temu praktycznie 
zostanie wyremontowany cały budynek szkoły i z tego powodu decyzja Zarządu Powiatu była 
taka, Ŝe wszystkie pomieszczenia odnośnie współpracy będą mieściły się w budynku szkoły 
SOSW w Chojnie. Z przygotowanego kosztorysu wynika, Ŝe inwestycja uwzględniająca 
równieŜ budowę boiska sportowego kosztować będzie około 5 000 0000,00 zł z czego  
15% stanowi wkład własny Powiatu, pozostałe środki finansowe będą pochodziły ze środków 
unijnych pozyskanych w ramach INTERREG IV A. Dlatego została wprowadzona zmiana 
projektu tj. „Nauka bez granic”. Sekretarz poinformowała, Ŝe strony przygotowały oddzielne 
wnioski, z których będzie wykonany jeden wspólny wniosek i strona niemiecka będzie tutaj 
liderem wiodącym. W marcu rozpocznie się nabór i Powiat chciałby złoŜyć wniosek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały ze zmianami. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody  
na zawarcie kolejnej umowy uŜyczenia, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość (druk nr 9/XXXIX);  
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Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe Prezes Zarządu Spółki „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o przedłuŜenie umowy uŜyczenia nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie  
na 2010 r. Zgodnie z przepisami gdy po umowie zawartej na czas oznaczony  
nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Piotr Waydyk zapytał, czy planowane jest 
wykorzystanie pomieszczeń po byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe Prezes Zarządu Spółki planuje 
wykorzystać pomieszczenia pod rozszerzenie działalności Szpitala. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Gminy Gryfino (druk nr 10/XXXIX);  
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe w związku z przebudową ulicy 
Mieszka I w Gryfinie wystąpiła konieczność rozbiórki istniejących płyt drogowych, natomiast 
Gmina Gryfino wyraziła zainteresowanie ponownym wykorzystaniem części materiału 
rozbiórkowego do utwardzenia ulicy Słonecznej w Gryfinie. Dodała, Ŝe w drodze umowy 
stanowiącej załącznik do niniejszego projektu uchwały Zarząd Powiatu przekaŜe Gminie 
Gryfino płyty drogowe. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. 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 2010 r. (druk nr 11/XXXIX);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe niniejszy projekt uchwały 
przedstawia propozycję podziału środków PFRON, przypadających dla Powiatu Gryfińskiego 
według algorytmu na realizację zadań w 2010 r. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Moryń 
zadania publicznego w zakresie załoŜenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Moryniu (druk nr 12/XXXIX);  

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, Ŝe Burmistrz Gminy Moryń opierając  
się na uchwale Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Moryniu, zwrócił się z prośbą do Powiatu o powierzenie zadania z zakresu 
prowadzenia schronisk młodzieŜowych, będącego zgodnie z przepisami, zadaniem powiatu. 
Dodała, Ŝe oferta Gminy oparta była na załoŜeniu, Ŝe Powiat Gryfiński wyrazi zgodę  
na poniesieniu jednorazowo 50% kosztów przygotowania Schroniska oraz corocznie  
50% kosztów prowadzenia schroniska pomniejszonych o kwotę subwencji i przewidywane 
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dochody pochodzące z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych. Zarząd odpowiedział,  
Ŝe Powiat przekaŜe Gminie w/w zadanie, ale bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
związanych z przygotowaniem i utrzymaniem schroniska. Przez powierzenie zadania Powiat 
umoŜliwi Gminie złoŜenie stosownego wniosku o subwencję oświatową. Zarząd zwrócił  
się z prośbą do Burmistrza Morynia o wypowiedzenie się w tej sprawie, na którą uzyskał dość 
lakoniczną odpowiedź. Sekretarz poinformowała, Ŝe obydwie placówki oświatowe Powiatu 
po spełnieniu określonych wymogów mają moŜliwość utworzenia w internacie 
młodzieŜowych schronisk.   
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Rafał Mucha odnosząc się do odpowiedzi 
Burmistrza Morynia powiedział, Ŝe z pisma wynika, Ŝe Burmistrz ponownie zwraca  
się z prośbą o rozpatrzenie przez Radę Powiatu wniosku z 02.12.2009 r. W treści pisma  
nie ma nic, Ŝe Burmistrz zmienia swoją propozycję. Natomiast w drugim akapicie pisma  
z 02.12.2009 r. pisze, Ŝe oferta oparta jest na załoŜeniu, Ŝe Powiat wyrazi zgodę na zawarcie 
porozumienia. Następnie Radny zapytał, czy nie było rozmów odnośnie tego, czy Powiat 
prawidłowo odczytuje to pismo. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, Ŝe pismo zostało prawidłowo 
odczytane, tylko stanowisko Powiatu w tej sprawie nie ulegnie zmianie tzn. pozostanie takie, 
jakie Zarząd Powiatu przedstawił Radzie. Koszt utrzymania Schroniska wykazany przez 
Burmistrza Morynia opiewa na kwotę około 200 000,00 zł i są to dosyć wysokie koszty jego 
prowadzenia. Ponadto nie ma gwarancji, Ŝe Schronisko będzie na tyle obłoŜone miejscami 
noclegowymi, Ŝe będzie przynosiło dochody. MoŜe się okazać, Ŝe Gmina zwróci się o wyŜsze 
dofinansowanie, bo na przykład prowadzenie Schroniska będzie nieopłacalne, a Powiat 
powierzył Gminie zadanie. Zarząd w tym momencie proponuje Radzie wyraŜenie zgody  
na prowadzenie zadania i umoŜliwienia Gminie Moryń korzystania z subwencji oświatowej,  
na którą moŜe złoŜyć wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, Ŝe takie Schronisko powinno na siebie zarobić, a jeŜeli jest 
naprawdę potrzebne, to będą klienci. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, Ŝe Schronisko powinno powstać w takim miejscu,  
z którego korzystałoby więcej ludzi, np. w internacie w Chojnie czy Gryfinie. Dodał,  
Ŝe schroniska muszą być na odpowiednim standardzie. Ponadto naleŜałoby równieŜ 
wyprodukować foldery reklamowe, co niesie za sobą kolejne koszty. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego (druk nr 13/XXXIX);  

 
Członkowie Komisji Gospodarki zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
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13. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2009 (druk  
nr 14/XXXIX);  

 
Członkowie Komisji Gospodarki zapoznali się ze sprawozdaniem z dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg za rok 2009. 
 
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Gryfi ńskiego w 2009 r. (druk nr 15/XXXIX); 
 

Członkowie Komisji Gospodarki zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2009 r. 

 
Ad.6 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, czy boisko przy ZSP Nr 1 w Chojnie będzie robione  
w roku bieŜącym. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.35 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz                                            
 
 
 
 

                                                                Przewodniczący Komisji  
 

                                                                 Piotr Waydyk 


