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Protokół Nr 14/2003 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Komisji Budżetowej 

w dniu 5 grudnia 2003 r. 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz. 1700.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Józef Ruciński – Wicestarosta, 
- Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
- Ryszard Dziok – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.  
 Obrady wspólnego posiedzenia komisji prowadzili Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Pani Aleksandra Zielińska oraz Przewodniczący Komisji 
Budżetowej Pan Józef Medyński. A. Zielińska powitała zaproszonych gości       
i przedstawiła porządek obrad (zał. nr 2), który w wyniku głosowania został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2.  
W wyniku głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3.  
Przewodnicząca: prosimy p. Dzioka o przedstawienie informacji nt. realizacji i 
wykonania remontów dróg powiatowych oraz wyjaśnienie tematu związanego    
z ul. Jodłową w Chojnie, na której budowę kanalizacji deszczowej założone 
były środki z PFOŚiGW na, a jednak zadanie to nie mogło być wykonane.   
R. Dziok: największe zadania inwestycyjne w 2003 r. to: budowa kanalizacji 
deszczowej i chodników w miejscowości Bielinek, budowa ul. Tartacznej            
i Klonowej w Chojnie, budowa kanalizacji deszczowej na ul. Łyżwiarskiej         
w Chojnie. Dużym zadaniem miała być budowa kanalizacji deszczowej na ul. 
Jodłowej. Miało to być zadanie realizowane razem z gminą, która miała w tym 
samym czasie wykonywać budowę kanalizacji sanitarnej. Z racji tej, ze gmina 
odstąpiła od budowy kanalizacji sanitarnej, my również odstąpiliśmy od budowy 
kanalizacji deszczowej, gdyż gmina miała współuczestniczyć również w 
budowie nawierzchni. Nie zakładamy również budowy tej drogi w planie na 
2004 r. Nie miało by czemu służyć zrobienie tylko kanalizacji deszczowej.   
Radny K. Ziętek: zadaliśmy pytanie na ostatniej komisji, czy nie można było 
zamienić tej ulicy na ul. Owocową? Nie można było tego zrobić, ponieważ na 
niej kanalizacja deszczowa już jest.  
Wicestarosta: czyli zadanie nie było realizowane, ponieważ Burmistrz Chojny 
zrezygnował z budowy kanalizacji sanitarnej.  
R. Dziok: poza tym większość naszych robót dotyczyła remontów cząstkowych.   
W tej chwili realizujemy nieplanowane zadanie dotyczące remontu przepustu    
w Dębinie. Jest to dosyć kosztowny remont. Ponadto została wykonana droga 
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Moryń – Łatkowo, która w 70% została dofinansowana z zewnątrz.  50% dał 
prywatny inwestor (95 tys. zł), 20% – gmina Moryń, a tylko pozostała cześć 
pochodziła z powiatu. Jest to jedyna droga (750 m) wykonana przy użyciu 
rozściełacza na terenie naszego powiatu.  
Radny J. Medyński: droga Banie – Kunowo będzie już niedługo bardzo 
zniszczoną drogą, gdyż jest tam wożony żwir ciężkimi samochodami. 
R. Dziok: mamy tam z nimi robione przeglądy i zobaczymy czy uszkodzenia  
będą dotyczyły tylko poboczy, czy również nawierzchni. Przeglądy są robione 
co miesiąc i są robione z tego notatki.       
Wnioski Komisji:  
1) Komisje wnioskują, by wycenić koszty naprawy poboczy na drodze 
powiatowej Banie - Kunowo i spisać umowę zobowiązującą przewoźnika do ich 
naprawy (podając wartość zadania i terminy) w celu dochodzenia ewentualnych 
roszczeń na drodze sądowej.   
2) Komisje wnioskują, by dążyć do podpisywania umów na zimowe 
utrzymywanie dróg powiatowych na okresy 3-letnie. 
Skarbnik: w budżecie na 2004 r. dla Powiatowego Zarządu Dróg oprócz 
bieżących zadań, są środki na wykonanie dokumentacji technicznej do 
przyszłych inwestycji. Jest wpisany środek specjalny za zajęcie pasa drogowego 
i konkretne zadania, jakie będą z niego realizowane. W tym roku budżet PZD 
był planowany w wysokości  2.342 tys. zł, natomiast na przyszły rok jest 
planowany w wysokości 3.488 tys. zł.   
Radny K. Ziętek: na czym będzie polegała reorganizacja PZD, czy będą tam 
zawierane umowy cywilno-prawne z pracownikami?    
Członek Zarządu A. Nycz: dokonaliśmy z p. Dziokiem analizy funkcjonowania 
PZD w obecnej formie. Czy jest on możliwy do utrzymania, czy też powinien  
być inaczej zorganizowany, np. w postaci wydziału. W tej chwili odbywa się 
audyt wewnętrzny, który nie został jeszcze zakończony. Robiliśmy rozeznanie 
jak to jest w innych powiatach. Wszędzie jest PZD, z wyjątkiem Pilic. Wszytsko 
idzie w kierunku racjonalizacji wydatków w PZD. Według nieoficjalnych 
informacji wiem, że p. Dyrektor będzie musiał podać cenę jednostkową pracy 
jednej osoby w PZD.  
Radny K. Ziętek: ciężko jest wyliczyć pracę jednego pracownika na obwodzie. 
Przewodnicząca: czy nie taniej byłoby mieć tylko komórkę, która zajmowałaby 
się zlecaniem zadań, np. utrzymania dróg powiatowych?   
 
Ad. 4. 
Stanowisko komisji do projektów uchwał na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie 
w sprawie:  
1. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 6/XI);  
Skarbnik: zmiany budżetu dotyczą m.in. zwiększenia środków na spłatę 
kredytów. Jeżeli uspokoi się sytuacja na rynku walutowym będziemy 
proponowali Państwu przewalutowanie kredytów na złotówki , jednak nastąpi to 
dopiero w I kwartale 2004 r., już po przyjęciu budżetu państwa.    
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Radny K. Ziętek: trzeba porozmawiać z burmistrzami z południa powiatu, by 
przekazali środki na zorganizowanie posterunku Straży Pożarnej w Chojnie. 
Jeżeli 7.000 zł przekazane przez Cedynię nie zostaną wykorzystane, to 
będziemy musieli je zwrócić.  
Członek Zarządu A. Nycz: na spotkaniu w tej sprawie były różne opinie ze 
strony burmistrzów, jedni mówili, ze przekażą środki, jednak do tej pory tego 
nie zrobili, natomiast inni twierdzili, że nie jest to ich zadanie i nie mają na ten 
cel środków w budżecie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2. zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2003 r.(druk nr 7/XI);    
Wicestarosta: zostały podzielone środki na te zadania, gdzie zostały złożone 
wnioski, a brakowało na realizację środków finansowych.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3. obciążenia nieruchomości, przy ul. Techników 1 w Mieszkowicach, będącej 
własnością Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, służebnością gruntową dojazdu i 
dojścia (druk nr 8/XI);      
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. zatwierdzenia opracowań: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Gryfińskiego”, „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego”    
(druk nr 9/XI);  
Radny R. Laska: ile nas kosztowało przygotowanie tych opracowań?  
Wicestarosta: ponad 50 tys. zł, zapłata jednak nastąpi po przyjęciu przez tych 
opracowań przez Radę Powiatu. Jednak zgodnie z wymogiem ustawy 
powinniśmy mieć je przyjęte do końca roku. Są opinie wszystkich 9 gmin w tej 
sprawie, czekamy tylko na opinię Marszałka Województwa.  
Radny B. Paulski: jakie są opinie tych wszystkich gmin?   
Wicestarosta: wszystkie są pozytywne.  
Radny R. Laska: jak funkcjonuje Związek Gmin Doliny Odry wymieniony        
w tych opracowaniach?  
Wicestarosta: należałoby zapytać o to gmin, gdyż powiat nie jest zapraszany na 
te spotkania. Wiemy, ze jest taki związek zarejestrowany, ale nie działa czynnie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
5.  ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 10/XI);    
Przewodnicząca: proszę o opinię w tej sprawie, ja uważam, że każdy z radnych 
indywidualnie wyrazi opinię w sprawie wysokości dodatku na sesji.  
Radny A. Szelążek: w rankingu „Wspólnoty” wypadliśmy jako powiat w 
zeszłym roku bardzo słabo. Jak to będzie w tym roku?  
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Skarbnik: są powiaty, których cała administracja mieści się w jednym budynku. 
W budżecie administracji jest spora kwota z tytułu zakupu tablic rejestracyjnych 
i praw jazdy. Ważna jest tutaj również wielkość powiatu.  
Wicestarosta: miejsce w rankingu zależy również od tego jakie koszty się będzie 
brało pod uwagę przy kosztach administracji.  
Członek Zarządu A. Nycz: w innych powiatach burmistrzowie współfinansują 
utrzymanie filii Wydziału Komunikacji. Na zorganizowanie przekazywania 
informacji z Filli w Chojnie do Wydziału w Gryfinie odnośnie rejestru 
pojazdów musimy mieć swoje środki, natomiast wydziały dostaną na to srodki 
od państwa.        
Przewodnicząca: czekam na propozycje wielkości dodatku dla p. Starosty?  
Radny B. Paulski: ponieważ w uzasadnieniu jest, że p. Starosta jest delegatem 
do wielu związków, uważam, jednak, że p. Starosta sama zgłaszała akces do 
tych związków. Jestem za tym, dotychczasową 20% wysokość dodatku 
specjalnego. 
Radny K Ziętek: nasz powiat pod względem powierzchni największy               
w województwie zachodniopomorskim. W związku z tym proponuję 30%.  
Radny A. Szelążek: ja proponuję 25%.  

Komisja przyjęła większością głosów (przy 4 za, 1 wstrzymującym się) 
propozycję przyznania 30% dodatku specjalnego Staroście Gryfińskiemu. 
 
6. zmiany uchwały Nr V/54/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 
2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 11/XI);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. ustalenia wysokości funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  – Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 12/XI);   
Skarbnik: uchwała ma na celu pokazanie, ze rzeczy ruchome, które są tylko     
w użytkowaniu szpitala są przekazane mu na własność. 
Radny K. Ziętek: czy była na sesji w gminie jakaś uchwała w sprawie przejęcia 
szpitala? 
Skarbnik: trwają nadal negocjacje.  
Radny R. Laska: czy są tu jakieś wątpliwości co do wysokości kwot?  
Skarbnik: jest to zrobione na podstawie inwentaryzacji. Jest również 
wyceniony w księgach rachunkowych majątek nieruchomy.  
Radny B. Paulski: na jednej z ostatnich sesji nastąpiło przedłużenie terminu 
rozliczenia dotacji dla szpitala. Czy jej nie ma tutaj w pkt 2? 
Skarbnik: nie ma tutaj tej dotacji.  
Radny B. Paulski: czy ponownie na podstawie pkt 1 przekazujemy ten majątek 
Szpitalowi? 
Skarbnik: teraz dopiero określiliśmy tę kwotę, ponieważ wcześniej nie było jej 
w treści uchwały.  
Radny B. Paulski: jaka kwota była wówczas zaksięgowana przy pierwszej 
uchwale?   
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Skarbnik: taka sama jaka jest w treści tego projektu uchwały.  
Radny B. Paulski: czy jest tu również ten majątek zajęty przez komornika?  
Skarbnik: tak, nie mamy jeszcze wszystkich opinii prawnych jak rozwiązać tę 
sprawę.  
Radny B. Paulski: uważam, że nie możemy dysponować majątkiem zajętym 
przez komornika. Czy nie powinniśmy zezwolić komornikowi sprzedać to?  
Radny S. Szymoniak: widać, że nie ma zastrzeżeń do treści tej uchwały radca 
prawny.  
Skarbnik: ten sprzęt jest zapisany w księgach rachunkowych szpitala,                
a wypisany z SPZZOZ. 
Radny K. Ziętek: jaki to jest sprzęt zajęty przez komornika?  
Skarbnik: musieliśmy określić to dokładnie. Wartość zajętego sprzętu wynosi 
ok. 170 tys. zł.  
Radny B. Paulski: czy dostaniemy wykaz sprzętu zajętego przez komornika?  
Sekretarz: dostaniecie to Państwo do wglądu.   

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie przedstawionego projektu 
uchwały (5 głosów wstrzymujących się).  
 
8. wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Bibliotece 
Pedagogicznej Województwa Zachodniopomorskiego i. H. Radlińskiej 
pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego 
położonego w Chojnie przy ul. Dworcowej (druk nr 13/XI);  
Członek Zarządu A. Nycz: pomieszczenie to stało puste, natomiast biblioteka 
pedagogiczna mieściła się w piwnicy ZSP nr 1, w fatalnych warunkach.  Obecne 
miejsce będzie ogólnodostępne i dużo większe. Będzie to z korzyścią dla nas 
wszystkich.  
Radny B. Paulski: jeżeli byłaby możliwość obniżenia im stawek, to 
powinniśmy to zrobić.  
Członek Zarządu A. Nycz: dopisaliśmy w uchwale Zarządu możliwość 
niższych stawek w placówkach oświatowych. Nie tu nic z komercji, przekażemy 
im również prowadzenie biblioteki powiatowej. Prowadzone były już w tej 
sprawie rozmowy. Biblioteka powiatowa ma gromadzić zbiory informacji            
o powiecie.     

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. skargi na postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Gryfinie (druk nr 14/XI); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
       Przewodnicząca Komisji  
 
                     Aleksandra Zielińska   
       


