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Protokół Nr XXVII/2004 
posiedzenia Komisji Budżetowej razem 

z Komisją Gospodarki i Komisją Rewizyjną 
z dnia 27 grudnia 2004r. 

Posiedzenie odbyło się 27 grudnia 2004 r. i trwało od godz. 1200 do godz. 1540 . 
Po wyrażeniu zgodny przez członków wszystkich komisji quorum (lista obecności 
w załączeniu), stwierdziła i prowadziła posiedzenie wspólne komisji Przewodnicząca Komisji 
Gospodarki pani - Aleksandra Zielińska. W posiedzeniu wzięli udział także Starosta 
Ewa De La Torre, Wicestarosta - Józef Ruciński, Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz, 
Skarbnik - Lilianna Ochmańska. 

Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie 
projektów uchwała na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

1. Sprawozdanie    z    działalności    Komisji    Bezpieczeństwa    i    Porządku    Powiatu 
Gryfińskiego za 2004 r. (druk nr 1/XXI); 

Przewodnicząca  Aleksandra  Zielińska  spytała,   czy jest  możliwość  zapoznania  się  z 
programami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa na wsi, jeżeli takie istnieją. 
Starosta   Ewa   De   La  Torre:   odpowiadając  na  pytanie  stwierdziła,  że jeżeli  istnieje 
zapotrzebowanie na zapoznanie się z takim programami to jest taka możliwość. Podkreśliła, 
że   na   tej   sesji   dostaną   państwo   materiał   poglądowy   odnoszący   się   do   poprawy 
bezpieczeństwa przygotowany przez policję. 
Radny Bolesława Paulski: zabierając glos, spytał czy tak jak poprzednio sprawozdanie 
z bezpieczeństwa w powiecie gryfińskim będzie składał komendant powiatowy policji. 
Starosta Ewa De La Torre: stwierdziła, że nie można wzywać go, aby złożył sprawozdanie, 
ale poprosić.  Zaznaczyła,  że Wydział  Zarządzania Kryzysowego  posiada sprawozdanie, 
sporządzone przez komendę wojewódzką, która zawiera dane o przestępczości w powiecie 
gryfińskim za 3 kwartały. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania nieruchomości 
zamiennych (druk nr 2/XXI), 

Wicestarosta Józef Ruciński:  wyjaśnił, słuszność podjęcia tej  uchwały. Podkreślił, że 
nieruchomość, którą przejmie powiat od właściciela jest przeznaczona pod poszerzenie drogi. 
Powiat Gryfiński może przyznać nieruchomość zamienną lub zapłacić odszkodowanie. 

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały 

3. Projekt   uchwały   Rady   Powiatu   w   Gryfinie   w   sprawie   przyjęcia   „Programu 
współpracy    Powiatu    Gryfińskiego   z   organizacjami   pozarządowymi   na   2005 
rok"(druk nr 3/XXI). 

Starosta Ewa De La Torre: podkreśliła, że program ten był konsultowany z organizacjami 
pozarządowymi. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami 40 organizacji pozarządowych 
z całego powiatu, którzy wprowadzili swoje uwagi. 

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały  

Od tego momentu w posiedzeniu wziął udział Pan Krzysztof Ziętek 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2005 r. (druk nr 4/XXI). 

Przewodnicząca Aleksandra Zielińska: podkreśliła, że jeżeli chodzi o dofinansowanie 
zakupu sprzętu dla „sanepidu" to dofinansowanie takie odbyło się również w poprzedniej 
kadencji. 
Starosta Ewa De La Torre: zaznaczyła, że jeżeli chodzi o ten sprzęt to jest on bardzo 
specyficzny.   Pozwala   on   sprostać   wymogom   technologicznym,   ale   również   sprostać 
wszystkim wnioskom, które składały gminy na zakup takiego sprzętu m.in. gmina Moryń. 
Dotyczy to monitoringu wód. Jednakże łatwiej jest przeznaczyć pieniądze na zakup takiego 
sprzętu dla „sanepidu", gdyż posiada on laboratorium oraz ludzi przeszkolonych do obsługi 
takiego sprzętu. Gminy, natomiast takich możliwości nie mają. 
Radny Bolesław Paulski: spytał, czy „sanepid" będzie dokonywał tych usług za darmo? 
Jeżeli gminy będą płacić za te usługi, to jego zdaniem nie można przeznaczyć dotacji, gdyż 
jest działalność komercyjna. 
Starosta Ewa De La Torre: odpowiedziała, że będą to usługi płatne. Utrzymanie tego 
sprzętu oraz korzystanie z niego jest kosztowne. 
Radny Bolesław Paulski: stwierdził, że powiat gryfiński ma dużo różnych potrzeb i lepiej 
byłoby przeznaczyć dla naszych jednostek. Zwłaszcza, że TSSE jest służbą wojewody. 
Starosta Ewa De La Torre: odnosząc się do wypowiedzi radnego Paulskiego stwierdziła, że 
w   takim   razie   powinniśmy   rozpatrywać   wnioski   gmin,   które   złożyły   dokumenty 
o dofinansowanie zakupu takiego sprzętu. 
Wicestarosta Józef Ruciński: dodał, że „sanepid" wywiązał się ze wszystkich wymogów 
formalnych, które były nałożone na wnioskodawcę. Nie ma żadnych przeszkód. 
Radny Bolesław Paulski: stwierdził, że jeżeli „sanepid" dostanie dotację, ze względu na 
monitoring wód to powinni robić to za darmo. Jeżeli mają za to płacić, to równie dobrze 
można dać dotację firmie zajmującej się tym. Będzie to samo. Być może nawet taniej. Jego 
zdaniem powinno się podpisać umowy z gminami, w których zapisze się, że wszelkie badania 
na rzecz gmin będą robione za darmo. 
Radny Maciej Racinowski: spytał, że jeżeli ma być to kontrola profilaktyczna wód, to też 
zleceniodawca będzie musiał płacić za badanie wód. 
Starosta Ewa De La Torre: stwierdziła, że działalność „sanepidu" jest podobna do każdego 
innego urzędu. Petenci płacą za niektóre usługi np. w postaci zakupu znaczków skarbowych 
czy też tablic rejestracyjnych. Podkreśliła, że wniosek „sanepidu" jest zbieżny z wnioskami 
gmin. 
Radny Bolesław Paulski: zaznaczył, że zapisanie 180 tyś na przyłącze cieplne w szpitalu 
powiatowym budzi wątpliwości. Wcześniej miało być tylko 60 tyś zł. Reszta miała pochodzić 
ze środków unijnych. 
Starosta Ewa De La Torre: odnosząc się do wypowiedzi powiedziała, że jest to potrzebne. 
Przyłącze cieplne jest potrzebne, gdyż w razie awarii szpital zostanie bez ogrzewania. 
Etatowy Członek Zarządu   Adam  Nycz:  powiedział,  że  wszystkie  te  zapisy  zawarte 
w załączniku do projektu uchwały są do dyskusji. 
Radny Bolesław Paulski: powiedział, że kolejną wątpliwość budzi zapis dotyczący kosiarki 
wysięgnikowej dla PZD. Jego zdaniem nie ma tu działania proekologicznego. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz; odpowiedział, że każdy wniosek jest merytorycznie 
uzasadniany   przez   w   wydział   ochrony   środowiska,   leśnictwa   i   rolnictwa   starostwa 
powiatowego. 
Radny Krzysztof Ziętek: dodał, że sprzęt który jest wykorzystywany przez PZD, jest już nie 
zgodny z normami i niebezpieczny.  Ten, który ma być dofinansowany jest o wiele 
bezpieczniejszy i zgodny z normami. 
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Starosta Ewa De La Torre: powiedziała, że działaniem proekologicznym jest również 
kształtowanie krajobrazu. Zakup takich kosiarek i później ich wykorzystywanie jest jak 
najbardziej przydatne do kształtowania krajobrazu. 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

5.   Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia (druk nr 5/XXI). 

Radny Maciej Racinowski:   wyraził pogląd, że kwota zapisana w projektach wszystkich 
uchwał jest wynikiem kompromisu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: odpowiedział, że tak. 
Radny   Krzysztof   Ziętek:   zapytał,   czy   były   prowadzone   negocjacje   ze   wszystkimi 
burmistrzami oraz czy były prowadzone ewentualne rozmowy związane z przekazaniem 
niektórych dróg powiatowych gminom. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: odpowiedział, że tak. Niektórzy burmistrzowie 
chcą przejąć  drogi  powiatowe,   ale  nie  wszystkie.   Burmistrz   Chojny  chciałby  przejąć 
ul. Klasztorną i ul. Malarską, ale nie Jodłową. 
Starosta Ewa De La Torre: stwierdziła, że jeżeli chodzi o utrzymanie dróg powiatowych 
w  Chojnie  to  zostanie  ogłoszony przetarg.   Zmiana kategoryzacji  dróg,  natomiast jest 
potrzebna,   gdyż w  niektórych  miejscowościach  są one  położone  w  bardzo   dziwnych 
miejscach. 
Radny Henryk Kaczmar: zwrócił się z pytaniem, kiedy będzie przeprowadzony remontów 
chodników w Moryniu. 
Starosta  Ewa  De   La  Torre:   odpowiadając  na pytanie,  powiedziała,   ze  na  remonty 
chodników podpisywane są odrębne porozumienia. Finansowanie takiego remontu chodnika 
odbywa z innych środków. 
Radny Andrzej Szelążek: zabierając głos w dyskusji podkreślił, że w budżecie na 2005 r. nie 
ma zapisanych środków na remont chodników. W rozmowie z dyrektorem PZD uzyskał 
zapewnienie, że takie środki będą. Podkreślił, że w wielu małych miejscowościach i wsiach 
ludzi gromadzą materiały potrzebne do remontu chodników. Oczekują od Starostwa tylko i 
wyłącznie,  aby zostały one zrobione. Zaproponował,  aby zebrać wnioski  społeczeństwa 
dotyczące remontów dróg i rozpatrzyć je  całościowo.  Zwrócił się z pytaniem czy jest 
możliwe, aby środki za zajęcie pasa drogowego , które płacą poszczególne gminy były 
przeznaczane na remonty takich właśnie chodników w tych gminach. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: mogą wracać, ale nie koniecznie do tej samej 
gminy. 
Radny Andrzej Szelążek: zwrócił uwagę, że pytanie było związane z tym, iż w poprzednim 
roku zapewniano radnych, o tym że środki te będą przekazywane małych zadań w tych 
właśnie gminach. Jego zdaniem odbiór społeczny w małych miejscowościach jest negatywny 
dotyczący inwestycji. Uważa, że w budżecie powinny być środki na wspólne realizowanie 
razem z gminami małych inwestycji, np. remont chodników. 
Radny Maciej Racinowski: zaznaczył, że te uwagi są dobre tylko nie na miejscu. Powinny 
być one składane na sesji budżetowej. Wtedy była możliwość artykułowania na komisjach 
kiedy był omawiany projekt budżetu. 
Radny Andrzej Szelążek: złożył wniosek, aby w przyszłorocznym budżecie roku 2006 
zagwarantować środki na takie małe inwestycje. 
Radny Ryszard Laska: zaznaczył, że temat ten jest ważny, ale obok tego projektu uchwały, 
który jest teraz rozpatrywany. 
Radny Maciej Racinowski: spytał, czy nie było by oszczędniejsze zlecanie utrzymania dróg 
w drodze przetargu wszystkim gminom. 
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przeznaczane na remonty takich właśnie chodników w tych gminach. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz: odpowiedział, że taka procedura jest robiona, z tym 
że przetargi na utrzymanie dróg powiatowych w miastach wykonują gminy, które podpisały 
porozumienie z powiatem. 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino (druk nr 6/XXI). 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń (druk nr 7/XXI) 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice (druk nr 8/XXI). 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania 
zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko - Zdrój (druk nr 
9/XXI). 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu 
zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (druk nr 10/XXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały 

11. Projekt    uchwały    Rady    Powiatu    w    Gryfinie    w    sprawie    zmian    uchwały 
nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok (druk nr 11/XXI). 

Radny Bolesław Paulski: zaproponował, aby w materiałach poglądowych dla radnych 
został przekazany projekt porozumienia na remont chodnika w Gryfinie przy ul. Rapackiego. 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu powiatu 
gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 (druk nr 12/XXI). 

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańską*. wyjaśniła, że przeniesienie wydatków jako nie 
wygasających dotyczą środków na remont internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie, środków 
związanych z zakupem samochodów dla jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego 
oraz środki przeznaczone na przenosiny Domu Dziecka w Binowie do Chojny. 

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały 
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13. Projekt   uchwały   Rady   Powiatu   w   Gryfinie   w   sprawie   utworzenia   środków 
specjalnych przy jednostkach budżetowych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 13/XXI). 

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska: wyjaśniła, że uchwała ta nowelizuje uchwałę 
z 1999 r., która tworzyła środki specjalne. Środki specjalne zostaną utworzone na wniosek 
kierowników tych jednostek budżetowych. 
Radny Bolesław Paulski:    spytał się czy tytuły tych środków specjalnych nie zawężają 
ewentualnych usługobiorców tych usług. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska: powtórzyła, że są one stworzone i zatytułowane 
zgodnie z wnioskiem dyrektorów jednostek. 

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 14/XXI). 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu powiatu 
gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 (druk nr 15/XXI). 

Komisja przyjęła większością głosów projekt uchwały 

16. Projekt    uchwały    Rady    Powiatu    w    Gryfinie    w    sprawie    zmiany    uchwały 
nr   191/XVIII/2004   Rady   Powiatu   w   Gryfinie   z   dnia   21.07.2004r.   w   sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 
2004-2009 edycja II (druk nr 16/XXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały 

17. Projekt    uchwały    Rady    Powiatu    w    Gryfinie    w    sprawie    zmiany    uchwały 
nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3Q.Q6.2004r. w sprawie uchwalenia 
Planu Rozwoiu Lokalnego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 17/XXI). 

Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały 

Sprawy Różne, Informacje, Wolne Wnioski. 
Radny Krzysztof Ziętek: złożył wniosek, aby środki finansowe otrzymane za zajęcie pasa 
drogowego wracały do gmin, które je płaciły w postaci inwestycji na drogach powiatowych 
w tych gminach. 
Radna Aleksandra Zielińska: przekazała informację o możliwości zakupu dla rolników 
używanych komputerów. Przedstawiła w tej sprawie pismo od Związku Powiatów Polskich. 

Protokolant 
Marcin Wegner 

Przewodniczący Komisji 

Jozef Medyński 


