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PROTOKÓŁ nr 52/2006 
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki 

w dniu 20 października 2006 r. 
 
 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało, do godz. 15.40 W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Gryfiński Ewa De La Torre, 
Wicestarosta Józef Ruciński, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz oraz Skarbnik Powiatu 
Lilianna Ochmańska. Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji 
Gospodarki Aleksandra Zielińska. Porządek obrad 52 posiedzenia komisji został przyjęty bez 
zmian (zał. nr 2). Protokół z 50 i 51 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający Uchwałę  
Nr XXXIX/502/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynków i prawa 
użytkowania wieczystego gruntu (druk nr 2/XL). 

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że należy umieścić w priorytetach 
budżetowych na rok kolejny kwestię zakupu nieruchomości przy ulicy Sprzymierzonych 5 a, 
ponieważ PEC w Gryfinie zgodził się na to, aby teraz podpisać akt notarialny i przejąć prawo 
własności ażeby zapłata za nieruchomość nastąpiła do końca pierwszego kwartału przyszłego 
roku. Starosta dodała, że dochody własne powiatu zmniejszyły się w związku z zabraniem 
opłaty komunikacyjnej w wysokości prawie 1.500.000. złotych jak również nie została po raz 
kolejny sprzedana nieruchomość w Binowie w związku z tym z ostrożności finansowej 
proponuje się, aby w priorytetach uwzględnić kwotę na wykup budynku w którym znajdują 
się WTZ. Jest to tylko uzupełnienie poprzedniej uchwały o zapis, że zapłata za nieruchomość 
przy ul. Sprzymierzonych 5 a nastąpi w 2007 roku, bo to jest wynik negocjacji a Rada 
Powiatu już na poprzedniej sesji podjęła uchwałę, co do samego faktu, że tą nieruchomość 
przejmuje na własność powiatu.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr 3/XL). 

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że uchwała jest konsekwencją 
poprzedniej uchwały. Od początku istnienia samorządu powiatowego w nieruchomości przy  
ul. Sprzymierzonych 5 a prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób 
upośledzonych umysłowo. Powiat finansuje to zadanie z algorytmu z PFRON-u. W związku  
z powyższym, jeśli nadal w tym budynku mają znajdować się Warsztaty to powiat musi 
przekazać tą nieruchomość w użyczenie, aby można było tam docelowo te zadania prowadzić. 
Długoterminowe użyczenie ma na celu, aby Stowarzyszenie, które prowadzi Warsztaty mogło 
zrobić coś w dziadzinie inwestowania pozyskując środki z PFRON-u. Aby takie środki 
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pozyskać trzeba mieć tytuł do nieruchomości, który gwarantuje jej długoletnie korzystanie  
z tej nieruchomości i to chcemy osobom niepełnosprawnym zapewnić. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński dodał, że w przyszłości gdyby Stowarzyszenie miało pieniądze 
to może od powiatu tą nieruchomość wykupić. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała również, że większość Warsztatów 
Terapii Zajęciowej jest zlokalizowana w budynkach, które stanowią własność gmin. Powiat 
ma wielkie serce i WTZ, które finansuje z algorytmu wyliczanego przez PFRON  chce dać 
lokal powiatowy. W Powiecie Gryfińskim znajdują się też WTZ w Gorzkowie gmina 
Mieszkowice gdzie powiat płaci za utrzymanie Warsztatów a gmina dała obiekt szkolny, aby 
mógł zostać zaadoptowany na te potrzeby. Adaptacja budynku nastąpiła na podstawie umowy 
z PFRON-em i za pieniądze z PFRON-u a więc da się połączyć współpracę gmin  
z organizacjami pozarządowymi i o to właśnie chodzi.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie  
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 4/XL). 

 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że od maja weszły nowe przepisy, które 
wymagają przy łączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tylko opinii 
wojewody i nie ma już konieczności pozyskiwania uchwał gmin w tej sprawie. Również 
zmiany dot. tego, że nie ma obowiązku likwidacji zakładu tylko się go automatycznie włącza. 
To jest propozycja powrotu do rozwiązań, które były w 2000 roku, kiedy Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie przy ul. Niepodległości i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny 
w Nowym Czarnowie stanowiły wyodrębnione w ramach struktury szpitala zakłady, które 
posiadały własnego kierownika. Powyższa uchwała stwarza możliwość ubiegania się o to, aby 
szpital w Gryfinie nadal istniał. Minister Religa chce zlikwidować wszystkie obiekty, które 
maja mniej niż 150 łóżek. Suma miejsc dwóch zakładów opiekuńczo-leczniczych i miejsc  
w szpitalu  daje 154 łóżka a to powoduje, że ten wymóg może zostać spełniony i można 
walczyć o to, aby szpital powiatowy pozostał. Starosta dodała, że cała restrukturyzacja 
szpitala zmierza do tego, aby szpital istniał tylko żeby nie był już „garbem” na plecach 
powiatu tylko żeby był prowadzony przez niepubliczny podmiot tak jak to zostało zrobione  
w podstawowych zakładach opieki zdrowotnej, które działają na terenie powiatu. W związku 
z powyższym uchwała stwarza szansę szpitalowi na dalsze istnienie.  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na rzecz Gminy Mieszkowice w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XL). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 6). 
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Radny Ryszard Laska zapytał, z czego wynika zwiększenie wydatków budżetu powiatu  
o kwotę 2.059 złotych w rozdziale – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.  
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, ze dyrektor PCPR w tej uchwale 
przesuwa środki pomiędzy paragrafami wewnątrz swojego budżetu. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński przypomniał, że była taka sytuacja, kiedy brakowało pieniędzy 
w PUP i wówczas zabrano część pieniędzy z PCPR właśnie na utrzymanie PUP w Gryfinie. 
W Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności pracują ludzie na określone umowy.   
Z zestawienia tych umów zabrakło pieniędzy, więc teraz pani dyrektor nie bierze 
dodatkowych pieniędzy na to zadanie tylko przesuwa tą kwotę między paragrafami wewnątrz 
swojego budżetu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę  
Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. (druk nr 7).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania 

Starosty, pracowników starostwa oraz w związku z działaniami podejmowanymi 
przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach 
(druk nr 8). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu 

Powiatu na czarty kwartał roku 2006 dotacji podmiotowej dla samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie 
(druk nr 9). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie 
nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek  
90 o pow. 2 396 m2 położonej w obrębie 3, m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności,  
nr 96 o pow. 2 566 m2 stanowiącej ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3 116 m2 
stanowiącej ulicę Malarską w obrębie 3, m. Chojna, stanowiących własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

Ad. 5. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

Przewodniczący Komisji 
  Józef Medyński 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


