
Protokół Nr 2/2002  
z II posiedzenia Komisji Gospodarki  

w dniu 19 grudnia 2002 r.  
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1210 i trwało do godz. 1405.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Józef Ruciński – Wicestarosta,  
- Jadwiga Szulc – Skarbnik Powiatu,  
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu.  
 Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Aleksandra Zielińska. Na wstępie poinformowała, że jedynym punktem 
porządku obrad jest zajęcie stanowiska przez komisję odnośnie projektów 
uchwał na III sesję Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:  
1. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 1/III);  
Skarbnik – wprowadza się do budżetu powiatu dochody z tytułu odpłatności      
w Domach Pomocy Społecznej oraz darowizny z gmin dla Policji.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
2. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 2/III);  
Skarbnik – w związku ze zwrotem 60.000 przez gminę Gryfino zmiany budżetu 
dotyczą środków finansowych na wydatki rzeczowe, gdyż jest potrzeba 
zabezpieczenia urządzeń technicznych i obsługi prawnej m.in. w budynku przy 
ul. Sprzymierzonych 4.      
Radny B. Paulski – najwięcej, gdyż 14.900 zł jest przewidziane na 
administrację publiczną, jednak samo zakupienie 5 stanowisk Lex Omega 
kosztuje 11.800 zł.  
Przewodnicząca – dlaczego jest aż tyle uchwał budżetowych, przecież mogłaby 
być jedna?  
Skarbnik – tak, ale w tej chwili jest taka procedura na Zarząd Powiatu, stąd 
kilka uchwał.  
Radny H. Kaczmar – czy kwota dla DPS w Moryniu jest kwotą przejściową, 
czy  zabezpieczy do końca roku wszystkie potrzeby? 
Skarbnik – był złożony wniosek na 51 tys. zł, a tu jest przyznana kwota 31 tys. 
zł, oprócz tego Wojewoda przysłał dotację w wysokości 9.541 zł.  
Wicestarosta J. Ruciński – w złożonym wniosku było napisane, że 
zobowiązania wymagalne są na kwotę 31 tys. zł, a pozostałe już na przyszły rok.      
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
3. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 3/III);  



Skarbnik – 25 tys. zł przekazujemy na uregulowanie zobowiązań wymagalnych 
DPS Nowe Czarnowo wobec ZE „Dolna Odra” tytułu niepłacenia za ciepło.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
4. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 4/III);  
Skarbnik – 1.000 zł dla SPZZOZ, jest konieczne w zwiazku z brakiem środków 
finansowych z tytułu toczących się spraw sądowych.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
5. udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 5/III);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
6. wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem    
2002 r.(druk nr 6/III); 
Skarbnik – nie wygasają środki na poprawę odprowadzania systemów 
opadowych z dróg powiatowych oraz na zakup samochodu ekologicznego dla 
Straży Pożarnej.  
Radny H. Kaczmar – czy było to planowane w budżecie powiatu na rok 2002? 
Skarbnik – tak, środki te są zatrzymywane na depozycie i uruchamiane, gdy 
jest możliwa realizacja zadania.  
Radny H. Kaczmar – czy nie powinno się tych środków wydatkować, a środki 
na ten cel zaplanować w budżecie powiatu na 2003 r. ? 
Radny B. Paulski – nigdy Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej nie był wyczerpany do końca.  
Wicestarosta J. Ruciński – nie można w tej chwili uruchomić tych środków na 
inny cel, gdyż musi być osiągnięty efekt ekologiczny.  
Skarbnik – jest to dotacja z PFOŚiGW i nie można jej przeznaczyć na inny cel. 
Radny B. Paulski – przesuwa się tylko termin realizacji tych zadań.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
7. zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09 
października 2002 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 
dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/III);   
Skarbnik – ten projekt uchwały dotyczy zadania p.n. „Budowa dźwigu 
osobowo – towarowego” przy Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Przesuwa się 
tylko termin realizacji zadania do 30 czerwca 2003 r. 



Radny B. Paulski – udzieliliśmy pożyczki Szpitalowi w kwocie 95 tys. zł, 
której p. Dyrektor nie oddała. Środki te mają być przeznaczone na realizację 
tego zadania. Taką decyzję Rada Powiatu podjęła na ostatniej sesji Rady 
Powiatu poprzedniej kadencji.     
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
8. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 (druk nr 11/III);  
Skarbnik – jest to nowa uchwała, którą dzisiaj Państwo otrzymaliście (zał. nr 
2), wprowadza ona darowiznę dla Policji z gminy Moryń w kwocie 1.000 zł.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
9. uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003;  
Przewodnicząca – proszę o pytania odnośnie projektu budżetu.  
Radny H. Kaczmar – jakie główne inwestycje powiat zakłada na przyszły rok?  
Skarbnik – w projekcie budżetu jest to kwota 135 tys. zł na inwestycje, jest to 
udział powiatu w remoncie odcinka drogi w Chojnie.  
Radny B. Paulski – są to ulice: Klonowa, Tartaczna, Jodłowa, część 
Łyżwiarskiej.  
Radny H. Kaczmar – czy był na posiedzeniu Zarządu wiosek w sprawie drogi 
w Moryniu do firmy „Nor – Drey”? 
Radny B. Paulski – jeśli był, to pewnie stwierdziliśmy, że sami ją zdewastowali 
i sami powinni ją naprawić. Z inwestycji w Moryniu mieliśmy jedynie swój 
udział w remoncie skrzyżowania przy szkole w latach 2000 – 2001. Pan Dziok 
ma zrobić inwentaryzację dróg powiatowych i przedstawić ją Zarządowi 
Powiatu.  
Przewodnicząca – mam pewną propozycję zmiany w dziale – 630 – turystyka, 
by z Gryfińskich Rajdów Rowerowych, na które jest przewidziane 1.000 zł, 
przeznaczyć 100 zł na II Wojewódzkie Trzcińskie Dni Orienteeringu.  
Radny H. Kaczmar – gmina Moryń również ma swoje biegi, dlaczego nie ma 
ich w kalendarzu imprez?  
Skarbnik – jeśli chodzi o tę propozycję, to budżet jako taki nie zmieni się.       
Wicestarosta J. Ruciński – w ten sposób można jednak otworzyć „worek” ze 
zmianami na sesji Rady Powiatu. Zawsze można o te środki starać się z rezerwy 
budżetowej, wnioskując w ciągu roku do Zarządu o dodatkowe środki.  
Radny B. Paulski – trzeba podkreślić, że imprezy w gminach muszą mieć 
charakter ponadgminny.  
Przewodnicząca – w dziale 853 – opieka społeczna jest przewidziana opłata 
restrukturyzacyjna.  
Skarbnik – po rozpatrzeniu wniosku może być tak, że zapłacimy tylko 20% 
długu, a 80% zostanie umorzone.  



Radny B. Paulski – nie jest do końca wiadome, czy ustawa restrukturyzacyjna 
obejmuje SPZZOZ-y, ale został w tej sprawie złożony wniosek.  
Radny H. Kaczmar – czy w DPS Moryń robi się w tej chwili jakieś remonty?  
Radny B. Paulski – ma być remont kotłowni w ramach ogólnego zadania 
remontu 8 kotłowni w naszych obiektach ze środków PFOŚiGW. Wchodzimy 
również w ten tzw. „efekt cieplny” tzn. ocieplenie budynków, wymiana okien, 
montowanie kolektorów na pozyskanie energii niekonwencjonalnej.  
Skarbnik – calu budżet tworzą: w 44% dotacje, w 44% subwencje i w 12% 
dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz inne dochody 
określone ustawą. W odniesieniu do której już od dawna są obiecywane zmiany.  
Radny H. Kaczmar – w jakiej wysokości p. dyrektor otrzyma środki w 
budżecie w odniesieniu do zapotrzebowania?  
Radny B. Paulski – jest to ok. 80%. Ponadto jednak DPS-y muszą spełnić 
standardy i brakuje na ten cel 25 mln zł. Dom Pomocy Społecznej jest jeszcze    
w najlepszym stanie technicznym.    
Radny H. Kaczmar – dlaczego tak bardzo jest uszczuplana subwencja 
drogowa?  
Wicestarosta J. Ruciński – sprawa subwencji drogowej była poruszana na 
poprzednim posiedzeniu komisji. Nie ma niestety wydzielonych w subwencji 
środków z przeznaczeniem na administrację.   
Radny B. Paulski – powinny być wydzielone środki na administrację, wtedy 
nie byłoby mowy o zabieraniu z dróg, ale tak to niestety ustaliło pastwo. Jest tak 
również w Sejmiku Województwa.  
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały.  
 
11. obciążenia nieruchomości przy ul. 9 Maja w Gryfinie, będącej własnością 
Powiatu Gryfińskiego, służebnością gruntową dojazdu i dojścia (druk nr 8/III); 
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
12. uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/III);  
Sekretarz – były 5-krotnie był zmieniany statut w poprzedniej kadencji, ta 
zmiana jest 6, będzie jednak przyjmowany ujednolicony tekst statutu, natomiast 
odrębnie wszyscy państwo otrzymaliście wykaz zmian w statucie (zał. nr 3). 
Ponadto po posiedzeniu Zarządu zostały również wprowadzone autopoprawki 
Zarządu (zał. nr 4).  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.   
 
10. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie         
(druk nr 10/III);  



Przewodnicząca – z czego wynika wykropkowana zależność między Starostą, a 
służbami (Policją, Strażą Pożarną, Weterynarią)? 
Sekretarz – Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. 
Przewodnicząca – prosimy o dostarczenie jednolitego tekstu regulaminu po 
jego uchwaleniu.    
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały . 
 
Ad. 2.  
Przewodnicząca – proszę o składanie do mnie propozycji do planu pracy 
komisji.  
Wniosek Komisji: Komisji wnosi o poprawienie stanu drogi dojazdowej do         
2 największych firm w Moryniu („Nor – Drey”, „Pol – Rek”).  
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
       Przewodnicząca Komisji  
 
          Aleksandra Zielińska  
 
 

 


