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Protokół Nr 3/2003  
z III posiedzenia Komisji Gospodarki  

w dniu 24 stycznia 2003 r.  
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1205 i trwało do godz. 1600.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Józef Ruciński – Wicestarosta,  
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu, 
- Andrzej Bandurowski – p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie,  
- Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,  
- Barbara Żurowska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,  
- Ryszard Dziok – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.  
 Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Aleksandra Zielińska. Na wstępie przedstawiła porządek obrad:  
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2) Przyjęcie porządku obrad.  
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
4) Stanowisko komisji w sprawie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu. 
5) Opiniowanie wniosków o przyznanie środków z PFOŚiGW.  
6) Zapoznanie się z planem wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu 
Dróg na 2003 r.  
7) Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
    - przyjęcie planu pracy komisji na 2003 r.      
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3.  
W wyniku głosowania protokół z II posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu     
19 grudnia 2003 r. został przyjęty jednogłośnie.   
 
Ad. 4.  
Komisja zajęła stanowisko odnośnie projektów uchwał na IV sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie:  
1) zaciągnięcia kredytu (druk nr 14/IV); 
A. Bandurowski – istnieje możliwość restrukturyzacji należności publiczno       
– prawnych SPZZOZ, zyskalibyśmy ok. 7 mln zł. Jednak na dzień 31 marca b.r. 
muszą być spłacone należności w kwocie ok. 3.500 tys. zł, w tym celu musi być 
podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu. Ponadto SPZZOZ musi od tego czasu 
istnieć przez cały rok, nie może być wykreślony z rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej. Zostaną zrestrukturyzowane długi wobec ZUS, Urzędu 
Skarbowego, PFRON, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Pozostaną do spłaty 
należności cywilnoprawne.  
Radny A. Szelążek – od kiedy narosły tak duże zobowiązania SPZZOZ-u?  
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Radny B. Paulski – ok. 7 mln długu powstało, gdy samorząd powiatowy przejął 
ZOZ-y od Wojewody. W chwili obecnej Zarząd Powiatu podejmuje się rozmów                  
z wierzycielami, by odstąpili od odsetek oraz nawet od części zobowiązań 
głównych.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
2) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 2/IV);  
A. Bandurowski – są to środki finansowe dla firmy „Kodeks”, która prowadzi 
sprawę przeciwko Wojewodzie.    
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
3) 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 jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
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);   
Wicestarosta J. Ruciński – w budynku przy ul. B. Chrobrego funkcjonuje 
NZOZ „Chrobry” i poradnia przeciwgruźlicza, która posiadała pomieszczenia 
konieczne do dostosowania.  
Radny B. Paulski – wystawiamy te pomieszczenia na sprzedaż, jest nimi 
zainteresowana p. Kostrzewa, która jednocześnie będzie dalej prowadzić tę 
poradnię, zatrudniając panią Szwed, która do tej pory ja prowadziła.  
Radny H. Kaczmar – może powinniśmy tę cenę nieco podbić, gdyż mamy 
jednak sporo zobowiązań, chociażby SPZZOZ.  
Radny B. Paulski – myślę, że nie będzie innych chętnych na te pomieszczenia. 
Unikniemy przede wszystkim kosztów remontów tych pomieszczeń.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
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);  
Wicestarosta J. Ruciński – został wygaszony trwały zarząd DPS Dębce na tej 
nieruchomości, a potem te 400 m2 wydzierżawi firma i postawi tam stację 
bazową wieży telefonicznej. Będzie z tego dochód ok. 12 tys. zł rocznie.   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
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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) powołania Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Szpital Powiatowy       
w Gryfinie (druk nr 8/IV);  
Wicestarosta – w związku z nową kadencją Rady Powiatu muszą być powołane 
nowe składy osobowych Rad Społecznych. Z urzędu przewodniczy im Starosta 
lub wskazana przez niego osoba.  
Przewodnicząca – chciałabym się dowiedzieć, kim są poszczególni kandydaci 
na członków Rad Społecznych?  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
8) powołania Rady Społecznej przy SPZOZ  Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  w Nowym Czarnowie (druk nr 9/IV);  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
9) powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, 
Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie (druk nr 10/IV);   
Przewodnicząca – czy nie powinno być w składzie tej Rady Społecznej 
przedstawiciela Rady Powiatu?   
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały  z zastrzeżeniem rozszerzenia składu Rady Społecznej o Panią Alicję 
Wardę jako przedstawiciela Rady Powiatu.    
 
11) przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania (druk nr 12/IV); 
Sekretarz – głównym powodem przystąpienia do stowarzyszenia jest 
możliwość uzyskania tam środków z funduszy europejskich.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.  
 
12) wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
(druk nr 13/IV); 
Sekretarz – jest propozycja, aby naszym delegatem do tego stowarzyszenia 
była Pani Starosta Ewa De La Torre, gdyż najczęściej są w nich starostowie lub 
burmistrzowie, czy też wójtowie. 
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W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały. 
  
10) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 11/IV);   
M. Górniak – jest to plan przychodów i wydatków zgodny z uchwałą 
budżetową.  
Radny H. Kaczmar – w odniesieniu do remontowanych kotłowni, czy już 
wiadomo, ile wyniesie koszt np. wymiany okien w DPS w Moryniu?  
M. Górniak – wszystko jest zgodne z zasadami PFOŚ i GW. W pierwszej 
kolejności modernizujemy kotłownie, a w dalszej kolejności, by efekt 
ekologiczny był w pełni osiągnięty wymieniamy okna oraz montujemy 
kolektory słoneczne.  
Radny K. Ziętek – chciałbym się dowiedzieć, ile wydaliśmy na 
współfinansowanie inwestycji gminnych w przeciągu 4 lat poprzedniej 
kadencji?       
M. Górniak – w odniesieniu do tego tematu, chciałam powiedzieć, że takie 
inwestycje, jak wymiana okien, remont kotłowni są realizowane w danych 
gminach, gdzie się mieszczą nasze placówki i chodzą do nich dzieci z tych 
gmin. Wiec jest to również z korzyścią dla tych gmin.    
Przewodnicząca – czy nasza komisja będzie opiniować tylko wnioski z gmin?  
M. Górniak – tak to zostało ustalone w poprzedniej kadencji, że do wniosku      
o dotację lub pożyczkę  z PFOŚ i GW jest potrzebna opinia właściwej 
merytorycznie komisji. 
Radny A. Szelążek – skąd taki akurat podział środków w tym funduszu?  
M. Górniak – jest to wynikiem doświadczeń lat poprzednich. Ten podział jest 
wstępny, są to szacunkowe kwoty. Zarząd może dokonywać przesunięć tych 
środków.  
Radny A. Szelążek – skąd ujęcie wydatków w postaci paragrafów?  
M. Górniak –ten plan jest zgodny z uchwałą budżetową, gdzie w załączniku     
nr 14 są nazwy tych paragrafów.     
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały. 
Radny A. Szelążek – chciałbym się dowiedzieć, ile złożonych wniosków            
o zalesienie?  
M. Górniak – większość tych wniosków została wycofana, zostały tylko            
2 wnioski. Wnioskodawcy złożyli jednak zapotrzebowanie na 2004 r., ludzie na 
pewno nie mieli bowiem orientacji, ile trzeba mieć własnych środków 
finansowych.  
 
Ad. 5.  
M. Górniak – według zasad uchwalonych uchwałą Rady Powiatu wnioski           
o dotację lub pożyczkę z PFOŚiGW opiniuje komisja, która zajmuje się ochroną 
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środowiska. Wniosek Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach wpłynął jeszcze      
w ubiegłym roku (zał. nr 2). Modernizacja oczyszczalni ścieków została 
rozpoczęta już w 2002 r. Wnioskowałam, by przeznaczyć na ten cel 
maksymalnie do 250 tys. zł.  
Radny J. Medyński – czy wpłynęły inne wnioski o dofinansowanie?        
M. Górniak – dzisiaj wpłynął wniosek z gminy Banie o dofinansowanie 
inwestycji kanalizacji na kwotę 600 tys. zł. 
Przewodnicząca – za kilka dni może wpłynąć wniosek z Trzcińska Zdroju.     
Stanowisko Komisji: Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek Urzędu 
Miejskiego  w Mieszkowicach o przyznanie dotacji z PFOŚ i GW w Gryfinie na 
zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” obecnie do kwoty     
250.000 zł., natomiast zwiększenie dotacji do kwoty 428.700 zł rozpatrzyć pod 
koniec I kwartału b.r.   
 
Ad. 3. c.d.   
6) projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działalność 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego(druk nr 7/IV); 
Przewodnicząca - dlaczego została złożona skarga przez pana Morawskiego na 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego? 
B. Żurowska – Pan Morawski złożył skargę, że firma „Fliegel Textilservice” 
odprowadza ścieki do kanału burzowego przy ZE „Dolna Odra”. 
Przeprowadzona przeze mnie kontrola oraz zrobiona bieżąca inwentaryzacja 
geodezyjna wykazała, że wszystko jest zgodne z planem. Zespół Elektrowni 
Dolna Odra  mając w tym interes przeprowadził przegląd sieci przy udziale 
kamery termowizyjnej. Otrzymałam już wyniki tych badań, które nie wykazały 
dodatkowych łączy. Jedyne zastrzeżenie jakie mam to, że mieli pozwolenie na 
wybudowanie zbiornika 4-komorowego a wybudowali 5-komorowy, przez 
podział jednej z komór. Potraktowałam to jako odstępstwo od projektu i 
wszczęłam postępowanie administracyjne. Myślę że „Fliegel Textilservice” jest 
zainteresowana, tym aby odzyskać jak najwięcej ścieków, gdyż bardzo dużo 
pieniędzy płacą elektrowni za wodę. Natomiast panu Morawskiemu ryby 
zdychają, ale wg decyzji wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska prowadzi 
on hodowlę na własne ryzyko, gdyż może mieć do hodowli zmienne parametry. 
Były robione próbki przez Wydział Ochrony Środowiska ze Szczecina, które nic 
nie wykazały. Uważam że skarga była przedwczesna, gdyż podjęłam działania 
w tej sprawie.  
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
uchwały.   
 
Ad.6 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Dziok omówił plan wydatków 
budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg na 2003 r. (zał. nr 3)  
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Radny J. Medyński – jak się pan przymierza do dojazdu do miejscowości 
Dłusko? 
R. Dziok – tam konieczna byłaby praca rozściełaczem, niestety w tym roku nie 
robimy żadnych takich prac, jest to bardzo duży koszt. 
Przewodnicząca – co z remontem poboczy koło Warnicy? 
Radny A. Szelążek – nie raz potrzebna byłaby równiarka, aby wyrównać 
pobocze, bo jest to dużym utrudnieniem. 
Radny K. Ziętek – na jakie drogi są przygotowane wnioski o środki z funduszu 
Sapard? 
R. Dziok – mam 10 wniosków i 10 jeszcze w rezerwie, są to m.in. droga do 
Szczawna, droga Witnica – Białołęki, droga Bartkowo – Gajki i jeszcze kilka 
następnych. 
Radny H. Kaczmar – co z drogą do firm „Nor-Drey” i „Pol-Rek”? 
R. Dziok – 4 lutego b.r. robimy spotkanie z tymi firmami u Burmistrza 
Morynia. Jest to droga 6-metrowa, na wierzchu są płyty, chodzi dokładnie o 
długość odcinka 850 m. Trzeba byłoby zrobić profil i nakładkę ścieralną, 
konieczny jest jednak udział finansowy tych firm oraz gminy. Nie może być tak, 
że my robimy drogę, a tam będą jeździć samochody ponadtonażowe. 
Radny H. Kaczmar – musi być powiedziane konsekwentnie, że jeśli nie będzie 
współfinansowania, to zostanie postawiony znak dotyczący wagi pojazdów. 
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć, czy jest dyskusja na temat budowy 
chodników do rynku w Moryniu? 
R. Dziok – tak ale teraz brak na to środków. 
Radny A. Szelążek – chciałbym złożyć wniosek o ściągnięcie znaków 
dotyczących zakazu poruszania się samochodami ciężarowymi w Trzcińsku 
Zdroju, gdyż samochody, które wożą drewno nie mogą się poruszać drogami 
powiatowymi, gdyż są wszędzie zakazy, gdy je złamią, otrzymują od Policji 
mandaty. Chodzi o drogi Trzcińsko – Gogolice oraz Gogolice – Rosnowo. 
Ponadto zostały postawione znaki zakazu postoju przy ul. Cmentrarnej, 
chciałbym się dowiedzieć na jakiej podstawie zostały postawione? Powoływano 
się tu na konkretne osoby, które pod niczym się nie podpisywały. Może istnieje 
możliwość wydawania indywidualnych zezwoleń na poruszanie się określoną 
drogą? 
R. Dziok – zorientuję się, dlaczego zostały tam umieszczone te znaki. 
Radny K. Ziętek – należałoby również opracować plan poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych. Plan ten powinien 
być omówiony na posiedzeniach komisji stałych, a następnie na sesji Rady i 
powinien być stopniowo wdrażany. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na 
bezpieczeństwo dzieci oraz na duże skupiska ludzi. 
Wniosek Komisji: Komisja wnioskuje, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg do końca marca b.r. opracował program poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach powiatowych na cała kadencję Rady Powiatu i 
przedstawił go do zatwierdzenia na sesji. 
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Ad. 7.  
Radny K. Ziętek – w odniesieniu do sprawozdania z prac zarządu chciałbym 
się dowiedzieć, w jakim trybie została wybrana firma sprzątająca „Wisser 
Polonia”, ile zostało złożonych ofert i na jaką kwotę?   
Sekretarz – nie mam w tej chwili dokładnych danych na ten temat, zajmował 
się tym Wydział Organizacyjny.  
Przewodnicząca – przygotowałam projekt planu pracy komisji na 2003 r., może 
są jakieś uwagi, czy też inne propozycje. 
Radny J. Medyński – moglibyśmy w czerwcu spotkać się tylko z 
przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego i Izby Rolnej, a spotkanie z 
przedstawicielami ARiMR i AWRSP przełożyć na inne miesiące. 
Przewodnicząca – więc spotkanie z przedstawicielami AWRSP przekładamy na 
miesiąc marzec, a z przedstawicielami AR i MR na miesiąc kwiecień. 
Z uwzględnieniem powyższych poprawek Komisja przyjęła jednogłośnie plan 
pracy na 2003 r. (zał. nr 4). 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Stalinger 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
            Aleksandra Zielińska 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


