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Protokół Nr 3/2002 
z III posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 28 stycznia 2002 r. 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1310 i trwało do godz. 1450.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji.  
Radni nieobecni:  
- Bolesław Paulski.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.   
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Ewa De La Torre – Starosta,  
- Andrzej Bandurowski – p.o. dyrektora SPZZOZ w Gryfinie,  
- Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa            
i Leśnictwa.  
 Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan 
Józef Medyński. Na wstępie przedstawił porządek obrad:  
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2) Przyjęcie porządku obrad.  
3) Przyjęcie protokołu z II posiedzenia komisji.  
4) Opinia komisji w sprawie projektów uchwał Zarządu Powiatu.  
5) Stanowisko komisji w sprawie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu.   
6) Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.    
 
Ad. 2.  
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3.  
W wyniku głosowania protokół z II posiedzenia komisji w dniu 20 grudnia   
2002 r. został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 4.  
Komisja zaopiniowała projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian         
w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2003 (zał. nr 2).   
B. Paulski – jest to pilna sprawa, gdyż nastąpiła awaria sieci cieplnej 
zewnętrznej. Zostało to już naprawione. Koszty naprawy miały być pokryte        
z budżetu powiatu.  
W wyniku głosowania w/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
 
Ad. 5.  
Komisja zajęła stanowisko do projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu        
w Gryfinie w sprawie:  
1) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 2/IV);  
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B. Paulski – są to środki finansowe , w których mieszczą się  2 kwoty: Jedna dla 
firmy „Kodeks”, która prowadzi sprawę apelacyjną przeciwko Wojewodzie         
i druga kwota na wynagrodzenia dla pracowników.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się). 
 
2) udzielenia z budżetu powiatu na rok 2003 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 3/IV);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów.  
 
3) zaciągnięcia kredytu (druk nr 14/IV);  
A. Bandurowski – w związku z wejściem w życie ustawy o restrukturyzacji 
niektórych należności publicznoprawnych, istnieje możliwość przeprowadzenia 
restrukturyzacji tych należności przez SPZZOZ. Musimy wpłacić 15% 
należności od kwoty głównej do ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON i Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie, do których zostały złożone wnioski i już 
zakwalifikowane do restrukturyzacji. Środki te musza być wpłacone do            
31 marca b.r. i musi być spełniony również drugi warunek, że SPZZOZ będzie 
istniał przez rok.  Jeżeli da się przeprowadzić tę restrukturyzację, to z długu uda 
się odjąć ok. 7,5-8 mln zł. Musza być jednak spełnione wszystkie te warunki. 
Jeżeli SPZZOZ zostanie wykreślony przez wojewodę z rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej to cały dług spadnie na powiat. 
Radny B. Paulski – służby p. Wojewody doszły do wniosku, że SPZZOZ nie 
prowadzi działalności statutowej. Wojewoda wykreślił SPZZOZ z rejestru. Po 
odwołaniu się przez nas od tej decyzji do Ministra Zdrowia decyzja została 
uchylona i jest spowrotem u Wojewody.     
Radna G. Łogin – co było podstawą uchylenia decyzji Wojewody?  
A. Bandurowski – uchybienie formalno – prawne, m.in. niepowiadomienie 
organu założycielskiego o wykreśleniu.  
Radny B. Paulski – jest nadzieja na działanie Sądu Apelacyjnego w kierunku 
naliczania odsetek od kwoty, o którą się sądzimy z Wojewodą? 
Radna G. Łogin – jak daleko jest posunięta restrukturyzacja?  
Radny B. Paulski – został złożony wniosek o restrukturyzację należności, który 
został przyjęty, co do czego nie byliśmy pewni.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 3 za, 2 wstrzymujących się).  
 
4) sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego udziału w nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonej nr działki 150/2, 
położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52                   
(druk nr 4/IV);   
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Radny B. Paulski – nieruchomość ta zostanie sprzedana w drodze przetargu 
ograniczonego. Jest nią zainteresowana p. Kostrzewa, która będzie prowadzić 
nadal poradnię przeciwgruźliczą w ramach NZOZ „Chrobry”.  
Radna G. Łogin – dlaczego nie podjęto działań w kierunku przetargu 
nieograniczonego?  
Radny B. Paulski – dlatego, że chcemy utrzymać w istnieniu Poradnię 
Przeciwgruźliczą.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
 
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat, w drodze 
bezprzetargowej, części działki nr 335/1, położonej w obrębie Daleszewo, gmina 
Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/IV);   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
6) ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego szkołom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkół 
publicznych (druk nr 6/IV);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
7) skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego     
(druk nr 7/IV);  
Radny B. Paulski – nie podstaw uznania skargi za zasadną.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały. 
 
8) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 11/IV);   
Radny R. Laska – czy spółdzielnie mieszkaniowe nie występują z wnioskami        
o te środki?  
M. Górniak – do tej pory przez okres 4 lat został złożony 1 wniosek przez SM 
„Witniczanka”. Myślę, że nie spływa ich więcej ze względu na brak 
odpowiedniej kadry, która by je przygotowywała. Chodzi tu przede wszystkim     
o spółdzielnie, które zarządzają osiedlami popegeerowskimi.     
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały. 
 
9) powołania Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Szpital Powiatowy       
w Gryfinie (druk nr 8/IV);  
Radny R. Laska – czy druk ten nie będzie zdezaktualizowany ze względu na 
kolejne uchwały w sprawie wyboru Skarbnika? 
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W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
 
10) powołania Rady Społecznej przy SPZOZ  Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  w Nowym Czarnowie (druk nr 9/IV);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
 
11) powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno                     
– Opiekuńczy, Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie (druk nr 10/IV);   
Radny R. Laska – uważam, że powinno się zaproponować pracę w niektórych 
radach przedstawicielom Rady Powiatu. Zanim się powoła do ich składu osoby 
spoza Rady Powiatu.  
Radny B. Paulski – była ta propozycja Starosty. Ponadto została zgłoszona 
przez Komisję Gospodarki osoba p. Alicji Wardy.    
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się) z zastrzeżeniem 
uwzględnienia w składzie Rady Społecznej Pani Alicji Wardy jako 
przedstawiciela Rady Powiatu.  
 
12) przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania (druk nr 12/IV); 
Radny R. Laska – składka powiatu w wysokości 10.000 zł rocznie są to zbyt 
duże pieniądze. Nie oznacza to, że jestem przeciwnikiem Euroregionu 
Pomerania. Widać tu ciągłą rywalizację pomiędzy gminami, a miastem 
Szczecin. Uważam, że nie jest to jeszcze ten czas dla naszego powiatu.  
Radny B. Paulski – przyjęliśmy opcję, że powinniśmy tu należeć, zakładając, 
ze przez takie stowarzyszenie będą płynąć pieniądze.      
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 3 za, 1 przeciw , 1 wstrzymującym się).   
 
13) wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
(druk nr 13/IV); 
W wyniku glosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
 
 
14) odwołania Skarbnika Powiatu (druk nr 15/IV);  
Starosta – w związku z trudną sytuacją powiatu, m.in. ze względu na 
zadłużenie SPZZOZ, które prawdopodobnie spadnie na powiat potrzebujemy 
bardzo dobrze przygotowanej osoby na trudne czasy. Postanowiłam 
zaproponować Państwu osobę Pani Lilianny Ochmańskiej na stanowisko 
Skarbnika Powiatu. Miałam okazje przyjrzeć się jej pracy, gdy pełniła funkcję 
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Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino. Robi w chwili obecnej doktorat z finansów 
publicznych. Pracowała w ZRKCH, RIO. Kontrolowała z ramienia RIO zakłady 
opieki zdrowotnej. Uznałam, że taka osoba jest nam potrzebna.  W odniesieniu 
do Pani Jadwigi Szulc, która obecnie ma problemy zdrowotne, nie mam żadnych 
zarzutów do jej pracy. Złożyłam jej 4 inne oferty pracy. M. in. jedna propozycja 
dotyczy audytu kontroli wewnętrznej.  Pani Szulc ma się nad nimi zastanowić     
i gdy podreperuje swoje zdrowie określi, się co do nich.  
Radna G. Łogin – na pewno kandydatka na nową Panią Skarbnik jest osobą 
kompetentną.    
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się).  
 
15) powołania Skarbnika Powiatu (druk nr 16/IV);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się).   
 
Ad. 6.  
Przewodniczący – przygotuję na sesję Rady plan pracy komisji. Proszę o jakieś 
uwagi i propozycje.  
Radny R. Laska – pewne tematy komisji powinny być pogrupowane, by nie 
było tak, że co miesiąc w jednej jednostce jest kolejna komisja.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
        Przewodniczący Komisji  
 
                      Józef Medyński  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


