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Protokół Nr 7/2003  
z VII posiedzenia Komisji Gospodarki  

w dniu 23 maja 2003 r.  
 

Posiedzenie odbyło się w w Chojnie oraz w Trzcińsku Zdroju. 
Rozpoczęło się o godz. 1005 i trwało do godz. 1500.  
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Janusz Góra – Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Chojnie,  
- Barbara Rawecka – Zastępca Burmistrza Chojny,  
-  Zdzisława Korba - p.o. Dyrektor SOSW w Chojnie,  
- Krystyna Wiśniewska – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Trzcińsku Zdroju,  
- Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie.     
  

Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Aleksandra Zielińska. Posiedzenie rozpoczęło się wizytą w oczyszczalni 
ścieków w Chojnie. Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Chojnie Pan Janusz 
Góra omówił zasady funkcjonowania oczyszczalni, na której budowę gmina 
Chojna otrzymała dotację z PFOŚiGW w Gryfinie.  

W dalszej kolejności Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem kotłowni 
SOSW w Chojnie. Dyrektor Szkoły poinformowała, że modernizacja kotłowni 
na kotłownię olejową została zakończona już w trakcie sezonu grzewczego, 
więc nie są znane jeszcze dokładne koszty jej funkcjonowania. Będzie to 
wiadomo dopiero po pełnym sezonie grzewczym. Placówka nie posiada  w tej 
chwili wolnych środków finansowych, by zakupić olej przed sezonem, kiedy 
jest on znacznie tańszy. 

W dalszej kolejności posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim           
w Chojnie. Przewodnicząca Komisji Pani Aleksandra Zielińska przedstawiła 
porządek obrad (zał. nr 2) i poinformowała, że z porządku obrad zostanie 
wykreślony pkt dotyczący wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie. W wyniku głosowania porządek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad.5.  
Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie 
gospodarki wodnej i gospodarki leśnej omówiła Pani Mariola Górniak 
Naczelnik. Poinformowała, że urządzenia melioracji wodnych podstawowych 
należą do Marszałka Województwa, natomiast Starosta określa terminy             
w zakresie utrzymywania melioracji szczegółowych. Nie ma w tym zakresie 
wydanych wszystkich rozporządzeń. Są problemy z płatnościami za wykonanie 
melioracji szczegółowych, gdyż rolnicy nie płacą i są również problemy z ich 
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ściągnięciem. W zakresie bieżącego utrzymania tych urządzeń, w okresie 
wiosennym są wysyłane obwieszczenia do sołectw w celu przypomnienia o tym 
obowiązku. Nie ma w tej kwestii dokładnych przepisów. Wiadomo, że każdy 
właściciel gruntu ma obowiązek utrzymywania takich urządzeń. . Ponadto na 
terenie powiatu jest zarejestrowanych 39 spółek wodnych, z tego 6 czynnie 
działających.  
Przewodnicząca: obwieszczenia maja stanowić przypomnienie, ale nie ma tu 
żadnych sankcji.  
M. Górniak: tak, ustawodawca nie przewidział sankcji. Jest tu luka w prawie 
wodnym. Tylko gdy jest sprawa sporna, my możemy wydać decyzję i w ten 
sposób jakoś przymusić właściciela.  

W zakresie gospodarki leśnej, w związku z uchwaleniem ustawy               
o zalesianiu wpłynęło do nas 26 wniosków na zalesienie 154,21 ha gruntów 
rolnych. W związku z pojawieniem się zmiany do tej ustawy pozostały               
tylko 2 wnioski o zalesienie w 2004 r. - 4 ha gruntów rolnych. Nowym zapisem 
w ustawie jest przeznaczenie gruntu do zalesienia wówczas, jeśli jest to 
przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego, które to plany tracą 
ważność 31 grudnia b.r.  

 
Ad.6.  
Stanowisko Komisji Gospodarki do projektów uchwał na VII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie w sprawie: 
 
1) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 3/VII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 4/VII);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) przyjęcia założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów 
spłaty jego zobowiązań (druk nr 5/VII);  
Radny B. Paulski: uchwała daje upoważnienie Zarządowi do kontrasygnowania 
porozumień, które będzie podpisywał p. Bandurowski. Podejmując tę uchwałę, 
dajemy gwarancję, że będziemy realizować wierzytelności, jeśli uda nam się 
przeprowadzić restrukturyzację.    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
Radny K. Ziętek: w odniesieniu do sprawozdania z prac Zarządu, chciałbym 
się dowiedzieć, dlaczego Komisja nie opiniowała zmiany kategorii ulic 
gminnych na powiatowe? Czego dotyczyły umorzenia odsetek? Na jakich 
zasadach powiat udziela dofinansowania na organizowane imprezy.  
Przewodnicząca: miał być zrobiony kalendarz imprez powiatowych?  
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Radny B. Paulski: dysponentem środków z promocji jest p. Sekretarz. Jest 
kalendarium imprez, jeśli ktoś jest wpisany, to dostanie dofinansowanie.   
Przewodnicząca: odpowiedzi na te pytania uzyskamy na wspólnym 
posiedzeniu klubów.  
 
Ad. 7.  
Radny B. Paulski: dlaczego w związku ze złożeniem wniosków o dotację            
z PFOŚiGW m.in. przez gminę Trzcińsko Zdrój nie był on opiniowany przez 
komisję?   
M.Górniak: formalnie za środki PFOŚiGW odpowiada Zarząd, jest on 
realizatorem tych zadań.  
Radny B. Paulski: są jednak zasady PFOŚiGW, według których Pani opiniuje 
wniosek, ocenia go merytorycznie, a Zarząd odpowiada tylko za środki 
finansowe. Kiedy środki finansowe się, pojawia nie trzeba wracać do wniosków 
i starać się o opinię. Gdy pojawią się środki zadanie będzie mogło od razu 
ruszyć.  
M. Górniak: oprócz tego, ze oceniam wniosek merytorycznie jestem również 
dysponentem tych środków. Nie możemy ich zaopiniować, bo będzie to rodzaj 
promesy, czyli przyrzeczenia, że te środki będą. Nie chcę brać na siebie takiej 
odpowiedzialności.  
Radny B. Paulski: wszystkie środki zostały przydzielone w I kwartale b.r. 
Uważam, że powinien być zmieniony regulamin przyznawania dotacji                 
z PFOŚiGW, gdyż tak to nie powinno wyglądać. Uważam, że etap tworzenia 
planu finansowego funduszu na kolejny rok powinien być terminem do 
składania wniosków o dotację przez gminy.   
M. Górniak: zasady te musza być skorygowane, w tej chwili nad tym pracuję.  
Przewodnicząca: czyli wnioski zostaną rozpatrzone wówczas, gdy pojawią się 
środki finansowe.? 
M. Górniak: tak, w tej chwili mam 5 wniosków i wczoraj wpłynęły jeszcze dwa 
z PUK w Gryfinie.  
Przewodnicząca: czyli powrócimy do ich opiniowania, gdy będą środki 
finansowe.  
Radny A. Szelążek: słyszałem, że maja być środki dla gmin w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
M. Górniak: nie mam na ten temat żadnych informacji, gdyż nie ma żadnej 
podległości między funduszami.  
 
Ad. 8.  
Radny B. Paulski: czy mamy wiedzę na ile się zmniejsza wpływy do funduszu    
z Zespołu Elektrowni ”Dolna Odra”?  
M. Górniak: na pewno będzie to mniej, ale nie będzie to zmiana bardzo 
radykalna.  
Radny B. Paulski: czy fundusze pozostaną, czy zostaną zlikwidowane?  
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M. Górniak: będą w budżecie powiatu. Pozostaną jednak te same cele 
powiatowe.  

Na zakończenie Komisja zapoznała się ze składowiskiem odpadów 
stałych w Trzcińsku Zdroju.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
 
        Przewodnicząca Komisji  
 
            Aleksandra Zielińska  
 
 
        
 


