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Protokół Nr 9/2003  
z IX posiedzenia Komisji Gospodarki  

w dniu 25 sierpnia 2003 r.  
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1205 i trwało do godz. 1520.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1).  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Ewa De La Torre – Starosta, 
- Józef Ruciński – Wicestarosta,  
- Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu,  
- Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony srodowiska, Rolnictwa i 
Lesnictwa.  

Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Aleksandra Zielińska. Na wstępie przedstawiła porządek obrad (zał. nr 2), który 
w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie.           

 
Ad. 3.  
W wyniku głosowania protokół z VIII posiedzenia Komisji został przyjęty 
jednogłośnie.   
 
Ad. 5.  
Przewodnicząca: mam kilka pytań do sprawozdania z prac Zarządu. Ile prac 
zostało wykonanych procentowo w odniesieniu do wymiany okien i montażu 
kolektorów?  
Radny A. Nycz: wymian okien jest w trakcie realizacji, do końca października 
jest termin. Przeciągnęło się to trochę w czasie w Mieszkowicach i Trzcińsku 
Zdroju za sprawą konserwatora zabytków, który miał pewne uwagi. Na pewno 
dotrzymamy tego terminu. Jeśli chodzi o montaż kolektorów słonecznych 
rezygnujemy z zamontowania kolektora słonecznego w DPS w Nowym 
Czarnowie w związku z planami zamiany tamtejszych budynków. Będą 
montowane w tym roku kolektory w DPS w Moryniu i SOSW w Chojnie. 
Zaoszczędzone środki finansowe przy wymianie okien chcemy przeznaczyć na 
remonty w ZSP nr 1 w Chojnie i ZSP nr 1 w Gryfinie. Jest już zamontowany 
jeszcze w poprzedniej kadencji kolektor w DPS w Dębcach. Zwróciliśmy się do 
Ministerstwa Edukacji o 87 tys. z z rezerwy, który został zaopiniowany 
pozytywnie i został przesłany do Ministerstwa Finansów. Na razie czekqamy na 
odpowiedź.  
Przewodnicząca: została powołana Komisja ds. Bezpieczeństwa i porządku. 
Jakie kryteria decydowały o tym, kto ma być w jej składzie?  
Sekretarz: w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzi Starosta jako 
przewodniczący komisji, 2 radnych wybranych przez Radę Powiatu: Danuta Bus 
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i Stanisław Szymoniak oraz 3 osoby wykazujące się wiedza w tym zakresie: 
Waldemar Derkacz – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Adam 
Nycz –Etatowy Członek Zarządu, Adam Zarzycki – Burmistrz Cedyni;          2 
przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji oraz  
prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego, który wskazał 
Prokuratora Rejonowego – p. Mariolę Herwart. Ponadto Starosta może 
delegować do pracy w komisji funkcjonariuszy i pracowników powiatowych 
służb, straży i inspekcji, którzy funkcjonują w komisji z głosem doradczym. Są 
to: S. Pacławski – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Z. Kruczkowski                    
– Powiatowy Inspektor Sanitarny, W. Tessar – Komendant Powiatowy PSP w 
Gryfinie, K. Adamiak – Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie, R. Rataj 
Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie. Chcieliśmy powołać do komisji 
również komendanta Straży Miejskiej w Chojnie, ale straż jest tam w likwidacji.    
Radny H. Kaczmar: czy w umowach z gminami na bieżące utrzymanie dróg są 
również uwzględnione środki finansowe na remonty cząstkowe?   
Radny A. Nycz: w wyniku podpisanego porozumienia gmina jest zobowiązana 
do utrzymania tych dróg w obrębie miasta, nie jest tam napisane, że ma to być 
tylko utrzymanie czystości. Jest tylko napisane, że priorytetem jest bieżące 
utrzymanie czystości, czyli dotyczy to również uzupełniania ubytków                 
w drogach. Było tutaj pewne przekroczenie kompetencji przez p. Dzioka, gdyż 
drogi przekazane gminie Gryfino do utrzymania, powinny być przez nią 
naprawiane, a p. Dziok robił to dodatkowo.  
Skarbnik:  wszystkie nasze działania muszą być sformalizowane. Jeżeli powiat 
podpisuje porozumienie z gminą przekazując nasze zadanie do zrealizowania, 
przekazuje za tym również nasze środki finansowe. Żaden z burmistrzów nie 
wyraził sprzeciwu, ze nie chce przejąć tego zadania.     

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego w I półroczu     
2003 r. (druk nr 2/IX); 
Przewodnicząca: bardzo wysoko jest zrealizowany PFOŚiGW, bo aż w 82%.   
Skarbnik: nie były tu brany pod uwagę stan środków na koniec roku, ponieważ 
budżet był przygotowywany w listopadzie. Proszę o zapoznanie się z tabelami 
nr 10 i kolejnymi, które są novum w sprawozdaniu.  
Radny A. Szelążek: w planach DPS jest 1.500 zł na 1 mieszkańca, a w DPS         
w Trzcińsku Zdroju było planowane 2.700 zł. Z czego wynika taka różnica, 
skoro potem wykonanie jest takie samo jak w pozostałych jednostkach.  
Skarbnik: nie mam wiedzy na temat planowania tego budżetu, więc trudno jest 
mi powiedzieć z czego to wynika.    
Wicestarosta: w planie budżetu tej jednostki była niejasność, być może były tu 
brane pod uwagę wydatki rzeczowe na np. budowę podjazdu w celu  
doprowadzenia obiektu do standaryzacji.  
Radny K. Ziętek: w DPS w Dębcach plan jest wykonany również bardzo 
wysoko. Czy będziemy dokładać jednostkom środków finansowych?   
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Wicestarosta: plany te były niedoszacowane, co wiemy po spotkaniach               
z dyrektorami i głównymi księgowymi placówek. Dostali dyspozycje, że mają 
tak prowadzić gospodarkę finansową, aby nie było dopłaty, gdyż nie mamy na 
to źródeł dotacji.  
Radny K. Ziętek: mamy duże wykorzystanie w PFOŚiGW, bo aż  82 %, a jest 
jeszcze sporo zadań do wykonania?  
M. Górniak: na etapie planowania budżetu w miesiącu październiku nie był 
brany pod uwagę stan środków obrotowych na koniec roku. Odpisy na fundusz 
są przekazywane przez Marszałka co kwartał. 
Skarbnik: realne przychody PFOŚiGW na koniec roku będą na pewno większe 
niż jest wykazane w sprawozdaniu. Przy tworzeniu budżetu w październiku nie 
braliśmy pod uwagę stanu środków obrotowych na koniec roku, tylko realne 
przychody, które będą w przyszłym roku. W związku z tym, że stan środków był 
większy niż planowaliśmy, wykonanie jest w związku z tym o te środki 
powiększone. Nie ma tutaj jednak żadnego zagrożenia.    
Wicestarosta: jeśli chodzi o to, czy będą zabezpieczone środki na realizację 
zadań, to odpowiedź brzmi, że mamy na te zadania środki finansowe.     
 Komisja oceniła pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu 
za I półrocze 2003 r.  
 
Ad. 5.  
Stanowisko Komisji Gospodarki do projektów uchwał na IX sesję Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie: 
1) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 3/IX);    
Przewodnicząca: chciałam zwrócić uwagę, że w harmonogramie do tej 
uchwały jest błędnie wpisana nazwa naszej komisji, jej nazwa to „Komisja 
Gospodarki”.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
  
2) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja 
podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także 
organów do tego uprawnionych (druk nr 4/IX);   
Skarbnik: poprzednia Rada dała dyspozycję umarzania wierzytelności 
kierownikom jednostek organizacyjnych. Była potrzeba zmiany uchwały, by 
Zarząd decydował o umarzaniu wierzytelności, a może on dać dyspozycje 
kierownikom jednostek do odraczania tych należności.  
Radny K. Ziętek: komu Zarząd będzie zdawał sprawozdanie z umorzonych 
wierzytelności?  
Skarbnik: musi być to uwzględnione w sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu.   
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały                     
z uwzględnieniem następujących poprawek:  
- § 7 dodać pkt 3 w brzmieniu: „Zarząd Powiatu w sprawozdaniu rocznym         
z wykonania budżetu przedkłada Radzie Powiatu informację o umorzonych 
wierzytelnościach”.   
3) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 5/IX); 
Skarbnik: zmiany w budżecie są dokonywane po przygotowywaniu 
sprawozdania półrocznego, gdy mamy wiedzę o brakach.  
Radny A. Szelążek: pod względem kosztów administracyjnych nasze Starostwo 
jest w czołówce.  
Skarbnik: budżet Starostwa na ten rok był już o 100.000 zł mniejszy od tego    
w zeszłym roku. Ponadto koszty Starostwa są to również koszty Wydziału 
Komunikacji na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych. Mogę przygotować 
taka informację przygotować do końca roku, by wyłuszczyć ze wszystkich 
wydatków, same wydatki Wydziału Komunikacji.     

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 16/IX); 
Skarbnik: do tej pory ewidencja majątku ruchomego była prowadzona przez 
Wydział Organizacyjny. Następuje zamiana kompetencji pomiędzy nim,            
a Wydziałem Finansowo – Księgowym, który przekazuje Wydziałowi 
Organizacyjnemu sprawozdania z zakresu udzielania pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5) zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie (druk nr 6/IX);   
Przewodnicząca: w pkt II ppkt 18 jest napisane, że „Wnioski o dotacje dla 
gmin podlegają dodatkowo zaopiniowaniu przez właściwą komisję ds. ochrony 
środowiska przy Radzie Powiatu”. Dlaczego nie będzie się zasięgało opinii 
komisji gdyby mogły być przyznane te środki fundacjom czy stowarzyszeniom.     
M. Górniak: każde zadanie w planie PFOŚiGW jest wpisane w podziale wg 
nazwy, tylko dotacje dla gmin są wpisane globalnie. Obowiązuje termin do         
30 września na składanie wniosków o udzielenie dotacji z PFOŚiGW oraz 
maksymalnie do 30 listopada na zaopiniowanie tych wniosków przez Zarząd.    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
6) pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Gryfina          
i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 
(druk nr 7/IX);  
Radny A. Nycz: gmina Gryfino zwróciła się o zweryfikowanie ulic 
powiatowych. Została złożona propozycja zamiany kategorii tych dróg. Ważny 
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przy tej zamianie jest kilometraż, nie możemy bowiem stracić na subwencji 
drogowej i tak też zostało to ustalone.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
7) zaliczenia ulic gminnych do kategorii dróg powiatowych na terenie gminy 
Gryfino i ustalenia ich przebiegu (druk nr 8/IX);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
8) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ 
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie       
(druk nr 9/IX); 
Radny A. Nycz: nie jest dokładnie sprecyzowane w przepisach, czy 
powinniśmy jako Rada Powiatu zatwierdzać takie sprawozdanie, dla 
bezpieczeństwa to robimy.  Pani Dorota Rydzewska – Sirrant ma przeznaczyć 
2.000 zł zysku na pokrycie straty z zeszłego roku.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
9) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Nowym Czarnowie             
(druk nr 10/IX);  
Radny A. Nycz: zysk został przeznaczony na remont dachu placówki oraz 
zakup potrzebnego wyposażenia.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
10) zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na rok 2003               
(druk nr 14/IX); 
Radny A. Nycz: na montaż kolektorów słonecznych mieliśmy przeznaczona 
kwotę 500 tys. zł, ale ponieważ wykluczyliśmy z zamontowania kolektorów 
słonecznych Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w związku z jego 
przeniesieniem, więc chcemy te środki przeznaczyć na termomodernizację 
placówek ZSP nr 1 w Gryfinie i ZSP nr 1 w Chojnie.  
Przewodnicząca: czy będzie więcej środków na PFOŚiGW, według moich 
obliczeń powinno być więcej o jakieś 28 tys. zł.   
M. Górniak: nie można wielkości tych wpływów porównywać z ubiegłym 
rokiem, gdyż nastąpiła wtedy zmiana przepisów. Zależą one przede wszystkim 
od wpłat, które wnosi ZE ”Dolna Odra”, na pewno sa one mniejszej, w związku 
z zamontowaniem instalacji odsiarczania. Trudno jest mi powiedzieć, jaka 
będzie wysokość tych środków na koniec roku.     

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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11) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 
2002 (druk nr 11/IX);    
Starosta Ewa De La Torre: jest obowiązek ustawowy zatwierdzenia planu 
finansowego publicznej jednostki służby zdrowia. Staram się ten obowiązek 
spełnić, by określić co dana jednostka ma zrobić z zyskiem lub stratą. Strata 
Szpitala Powiatowego  ma być pokryta z własnych środków jednostki.      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
12) wyrażenia woli przekazania na rzecz Gminy Gryfino zadania własnego         
– związanego z ochroną zdrowia – w zakresie prowadzenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy(druk nr 12/IX);   
Starosta Ewa De La Torre: w wyniku debaty nt. służby zdrowia 
wyznaczyliśmy 3 kierunki dla szpitala: 1) restrukturyzacja kosztów, tak aby 
szpital się nie zadłużał, albo wychodził na zero; 2) przekształcenie szpitala w 
zakład opieki zdrowotnej na którego usługi jest duży popyt na rynku, a które to 
usługi spowodują, ze szpital nie będzie zadłużał, czego dowodem są zakłady 
opiekuńczo – lecznicze; 3) prywatyzacja, czyli przekształcenie SPZOZ w spółkę 
z o.o., której właścicielem byłby powiat poprzez posiadanie 100% udziałów. Na 
taką naszą propozycję nie zgodził się ani dyrektor ani personel szpitala. 
Uważają, że tak jak teraz jest dobrze, natomiast my uważamy, że jest źle i nie 
będzie ponownie tak, że zadłużenie placówki zdrowotnej będzie spłacał powiat. 
Zmiany polegają na tym, że w momencie, kiedy przekształcimy szpital w spółkę 
mamy możliwość decydowania w sprawie finansów placówki poprzez 
desygnowanie naszych osób do zarządu czy rady nadzorczej. Pracownicy i 
dyrektor szpitala bardzo niechętnie podszedł do naszej propozycji. Zwrócili się z 
tym do p. Burmistrza Piłata, który stwierdził, że bardzo mu zależy na istnieniu 
szpitala i istnieniu 160 miejsc pracy. Nigdy nie mówiliśmy, że szpital będzie 
zlikwidowany, takie słowa wypowiedziała p. dyrektor, więc taka informacja 
obiegła cały szpital, w związku z czym nikt już nie chciał przystać na naszą 
propozycję. Zaczęto szukać pomocy u p. Burmistrza, który zwrócił się do nas z 
ta propozycją. Propozycja p. Burmistrza w sprawie przejęcia szpitala została 
zaopiniowana pozytywnie przez Radę Społeczną i dalej przez Zarząd Powiatu. 
Skoro bowiem personel szpitala nie chciał prywatyzacji dokonanej przez powiat 
przystaliśmy na propozycję Burmistrza. Wszczęliśmy całą procedurę w sprawie 
przekazania tej placówki, wyceniliśmy majątek szpitala. Na sesji p. Burmistrz 
jednak podkreślił, że chce przejąć szpital, który w dalszej kolejności zostanie 
przekształcony w spółkę z o.o. ze 100% udziałem gminy. Jednym z kolejnych 
naszych działań w tej kwestii jest dążenie do zdjęcia zajęcia komorniczego ze 
sprzętu, które jest wyposażeniem szpitala. Rozmawiamy przez cały czas w tej 
sprawie z wierzycielami SPZZOZ. Ponadto chciałam podkreślić, że 
przedstawiciele gminy uczestniczą w posiedzeniach Rady Społecznej i jak 



 7

również przedstawiciele samorządu lekarskiego, którzy każdorazowo 
wypowiadają się co do woli przejęcia tego zadania przez gminę. 
Przewodnicząca: czy jest to jakiś precedens w skali kraju?  
Starosta Ewa De La Torre: nie jest to precedens, takich placówek prywatnych 
jest już w kraju 19.              

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
13) nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala wraz z obiektami 
towarzyszącymi, oznaczonej jako działka nr 162/1 w obrębie nr 3 miasta 
Gryfino (druk nr 13/IX);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
14)  nieodpłatnego przejęcia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości 
nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino (druk nr 15/IX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 4.  
Zadania Wydziału Ochrony Środowiska omówiła Pani Mariola Górniak 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W zakresie 
ustawy o lasach wydział realizuje zadania w odniesieniu do lasów nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa. W większości są podpisane 
porozumienia z nadleśnictwami, poprzez które staramy się te zadania 
realizować. Zostały bardzo na ten cel okrojone środki finansowe. W zakresie 
ustawy o ochronie przyrody nasze zadania polegają przede wszystkim na 
opiniowaniu, prowadzeniu rejestrów pomników przyrody oraz prowadzeniu 
innych rejestrów. W zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym wydajemy 
zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi, 
na ustawianie tych urządzeń na wodach śródlądowych na szlaku żeglownym.  
W zakresie ustawy - prawo łowieckie stanowimy skrzynkę kontaktową              
w zakresie przekazywania środków, które wpływają. Starosta jest zobowiązany 
przekazać wszystkie środki, które wpływają do nadleśnictwa i gmin. Wydajemy 
ponadto zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów utrudniających widoczność 
sygnałów pociągów lub na eksploatacje urządzeń kolejowych albo 
powodujących zasypy śnieżne. Te zadania jest to niewielki udzial procentowy w 
tym, co wydział realizuje. Większość zadań wydział realizuje przede wszystkim 
z ustawy o ochronie środowiska i ustawy o odpadach.       
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger      Przewodnicząca Komisji  

 
                  Aleksandra Zielińska 


