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PROTOKÓŁ nr 39/10 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI,  

w dniu 10 czerwca 2010 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do godz. 13.45 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a takŜe: 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 m.in. wypracowanie stanowiska do projektu uchwały Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej przez niego jednostki  
oraz do projektu 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 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 
2009 – 2014. 
 
Na posiedzenie przybył Radny Henryk Kaczmar, więc w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych. 
 
Ad.4 
-   projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu Powiatu  
na 2010 r. (druk nr 5/XLII);  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe w porównaniu do pierwotnej wersji 
projektu uchwały, zmieniła się kwota dochodów i obecnie wynosi 2 071 055,27 zł.  
jak równieŜ wydatków i obecnie wynosi 404 446,84 zł. Niniejsza zmiana spowodowana  
jest projektem realizowanym przez ZSP Nr 1 w Chojnie na kwotę 57 108,03 zł. O tyle istotne 
jest wprowadzenie tych zmian na sesji czerwcowej, poniewaŜ realizacja projektu rozpocznie  
się w pierwszych dniach lipca. W związku z tym naleŜy kwotę włączyć do planu 
finansowego, po to aby jednostka mogła wykazać zrealizowane wydatki w ramach projektu.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały wraz ze zmianami. 
 
- 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 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfi ńskiego edycja VI na lata 
2009 – 2014 (druk 8/XLII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, Ŝe wprowadzenie niniejszego projektu 
pod obrady sesji jest o tyle pilne, iŜ Powiat cały czas prowadzi procedurę aplikacyjną  
w ramach INTERREG IV A na inwestycję związaną z SOSW w Chojnie. Na bieŜąco  
są prowadzone rozmowy ze stroną niemiecką i Pani Sekretarz jak równieŜ Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych systematycznie uczestniczą w spotkaniach. 
Mimo, iŜ skonstruowany do tej pory wniosek aplikacyjny spełnia formalnie kryteria, jednak 
po ostatnim spotkaniu, są nowe zalecania do spełnienia, Ŝeby zadanie, które obecnie było 
zapisane, jako jedno rozbić na 2 części tj. poz. 4.1 i 4.2 w załączniku do niniejszego projektu 
chwały. Sugestie są takie, aby rozdzielić na tą część, która będzie odpowiadała wnioskowi 
aplikacyjnemu i na tą, która nie będzie finansowana w ramach w/w Programu, poniewaŜ nie 
wszystkie zadania mogą być sfinansowane w ramach składanego projektu. Kwota ogólna,  
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jak równieŜ kolejne kwoty planowane w następnych latach planowane do realizacji 
odpowiadają, tym, które w tej chwili ustalono w planie budŜetowym.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
 

- projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi  
na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania 
prowadzonej przez niego jednostki (druk nr 7/XLII);  

 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, Ŝe Komisji zostały udostępnione 
wnioskowane protokoły z kontroli przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę 
ds. kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie w zakresie organizacji pracy,  
w tym przestrzegania obowiązującego Regulaminu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Gryfinie oraz protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, na których była rozpatrywana 
skarga na Dyrektora PUP w Gryfinie. 

 
Przedstawiony projekt uchwały nie został rozstrzygnięty podczas głosowania Komisji. 

 
Ad.6 Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak; 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.45. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz                                            
 
 
 
 

                                                                Przewodniczący Komisji  
 

                                                                 Piotr Waydyk 


