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Protokół Nr 18/2004 
z XVIII posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 19 i 30 marca 2004 r. 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 19 marca 2004 r. o godz. 12.00            
w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie i zakończyło w dniu 30 marca 2004 
r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie o godz. 1445.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (listy obecności - zał. nr 1,2) 
oraz zaproszeni goście:  
- Jacek Rudziński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie,   
- Ewa De La Torre – Starosta Gryfiński,  
- Jerzy Herwart – Sekretarz Powiatu,  
- Mariola Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa           
i Leśnictwa,  
- Tadeusz Mazur – Inspektor Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej,  
- Marcin Konopnicki – Inspektor Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej.   
 Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Aleksandra Zielińska.  
J. Rudziński: na następnej sesji Rady Powiatu będzie sprawozdanie                     
z działalności Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie w 2003 r. , z którego 
wynika jasno, że nastąpił 70% wzrost działań ratowniczo – gaśniczych w 2003 r. 
Pod względem ilości wyjazdów jesteśmy trzeci w województwie po Szczecinie   
i Koszalinie. Zdarzają się niestety jeszcze fałszywe alarmy. Nie mamy jeszcze 
rejestratora rozmów, ale planujemy jego zakup w tym roku. Mimo tego obecnie 
jesteśmy najlepiej wyposażoną komendą powiatową w województwie 
zachodniopomorskim. Nie odstajemy również w tej kwestii od Niemców. 
Brakuje nam jeszcze tylko sprzętu do ratownictwa z wysokości. Staramy się o 
zakupu podnośnika, wówczas będziemy już wyposażeni całkowicie. Naszym 
problemem są w tej chwili katastrofalne warunki pracy  w punkcie alarmowania 
w Chojnie. Gminy zobowiązały się dofinansować jego utworzenie, lecz niestety 
tylko gmina Cedynia przekazała 7 tys. zł.  
Przewodnicząca: czy ze względu na obecne zagrożenia atakami podejmujecie 
Państwo jakieś działania?  
J. Rudziński: są zwiększone dyżury osób, które na informację telefoniczną 
podejmą będą interweniowały. Tak jak było to w Święta Bożego Narodzenia        
i Sylwestra. W przypadku zagrożenia chemicznego zabezpieczamy zdarzenie i 
korzystamy z pomocy jednostki specjalistycznej w Szczecinie, której czas 
dojazdu nie będzie wcale taki długi. 
Przewodnicząca: czy jeśli sa dwa zdarzenia, to jesteście państwo w stanie 
działać?  
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J. Rudziński: przy pomocy ochotników jesteśmy w stanie to zrobić, mamy 
bowiem sprzęt do obsługi dwóch zdarzeń. 
Przewodnicząca: czy w związku z takimi katastrofalnymi warunkami              
w punkcie alarmowania w Chojnie, nie da się nic w tym roku zrobić?  
J. Rudziński: chcielibyśmy wykonać tam remont, ale nie mamy na to środków.  
 W dalszej kolejności Komisja zapoznała się z warunkami lokalowymi 
Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie oraz z posiadanym wyposażeniem 
sprzętowym.     

 Przewodnicząca  zarządziła przerwę w obradach 
do dnia 30 marca do godz. 1200 

    
Przewodnicząca wznowiła obrady, przedstawiła porządek obrad (zał. nr 3)           
i zaproponowała wprowadzenie do porządku dodatkowego punktu: 
Zaopiniowanie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przyznanie 
środków finansowych z PFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja obiektów 
komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”.  
W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.    
 
Ad. 5.  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pani Mariola Górniak przedstawiła 
zestawienie wszystkich wniosków o dotacje z PFOŚiGW, które zostały złożone 
w momencie prac nad projektem budżetu na 2004 r. (zał. nr 4).  
Przewodnicząca: czy te zadania na rok ubiegły zostały uchwalone ostatecznie 
19 marca 2003 r. ? Czy nie było później żadnych modyfikacji?  
M. Górniak: były łącznie 4 zmiany uchwały Rady Powiatu w ciągu roku.        
W jednym przypadku Zarząd był zmuszony zwiększyć kwotę do 112 tys. zł na 
zadanie „Modernizacji systemu odprowadzania ścieków w Domu Dziecka        
w Binowie”. Ze względu na konieczność zamontowania tam pompy ściekowej, 
zwiększono środki na ten cel o 12 tys. zł. We wrześniu była ostatnia zmiana       
i przesuniecie środków z zadań „Wymiana okien i drzwi’ oraz „Montaż 
kolektorów słonecznych” na nowe zadanie „Termomodernizacja w obiektach 
powiatowych” w kwocie 190 tys. zł. Mam takie ostateczne zestawienie 
przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie na 2003 r.(zał. nr 5). Jednak 
szczegółowo będziecie Państwo to mieli ujęte w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, które będzie na kolejnej sesji. Pierwszym zadaniem był zakup 
samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. W 2002 r. było zadanie 
zakupu samochodu lekkiego i i średniego. Samochód lekki został zakupiony, 
natomiast na zakup średniego w odpowiednim czasie nie przekazała części 
środków Komenda Wojewódzka, w związku z tym była podejmowana uchwała 
o przesunięciu realizacji tego zadania na 2003 r. Całość tych środków została 
wykorzystana. Na modernizację instalacji wentylacyjnej w Komendzie 
Powiatowej PSP była przeznaczona kwota 60 tys. zł, wykorzystano 57 tys. zł. 
Na poprawę systemu odprowadzania ścieków było przeznaczonych 220.000 zł, 
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jednak jedna część zadania w Chojnie nie została wykonana, w sumie 
wykorzystano tylko 96 tys. zł. Na zakup rębarki dla Powiatowego Zarządu Dróg 
było przeznaczonych 20 tys. zł, została ona zakupiona za 16 tys. zł. Na 
modernizację sytemu gospodarki ściekowej została przeznaczona kwota 112 tys. 
zł, wykonanie było na kwotę ponad 109 tys. zł. Działalność kontrolna w 
zakresie ochrony wód w planie było 4.000, a wykonanie w kwocie 3.994 zł. 
Odnośnie zadania współudział w finansowaniu zadań gmin te 500 tys. było 
rozdysponowane na oczyszczalnię ścieków w Mieszkowicach – 250 tys. zł. i tu 
wykonanie było 249.960 zł, na kanalizację w Swobnicy - 150 tys. zł                   
– wykorzystano całą kwotę w 100%, oraz na kanalizację w Cedyni – 100 tys. zł     
– zadanie wykonane w całości. Na zadanie „Modernizacja kotłowni w 
jednostkach powiatowych” – w planie było 650.000, było to już dokończenie 
zadania, wykonano je na kwotę 546 tys. zł. Zadanie „Montaż kolektorów 
słonecznych” w planie było 340 tys. zł , wykonanie było bardzo małe – kwota 
ok. 3.000 na przygotowanie dokumentacji. W wyniku przetargu trafiliśmy na 
kiepskiego wykonawcę dokumentacji, dlatego zadanie zostało wpisane na ten 
rok. Wykonawca ostateczny termin miał do 15 marca b.r. pod groźbą 
rozwiązania umowy. Pan Siwek miał już mu naliczać w związku z tym jakieś 
kary. Zadanie zostało przeniesione na ten rok. Na zadanie „Wymiana okien i 
drzwi” w planie było 890 tys. zł, wykonano je na kwotę 883 tys. zł. Są to kwoty 
robocze, w sprawozdaniu mogą być pewne drobne zmiany. Na zadanie 
„Edukacja ekologiczna” była kwota 270 tys. zł. i zostało ono wykonane prawie 
w całości, bo na kwotę – ok. 260 tys. zł.             
Przewodnicząca: czy większość naszych szkół ponadgimnazjalnych skorzystała 
ze środków przeznaczonych na edukację ekologiczną?  
M. Górniak: tak, szkoły już znają ten temat. W większości jednostek efekty 
zostały osiągnięte, zostało zakupionych wiele cennych rzeczy. Przez cały czas 
apelowałam do dyrektorów, by oprócz organizacji wycieczek i konkursów, jak 
najwięcej z tych środków zakupić rzeczy trwałych. Bardzo ładnie szkoły to 
realizowały i większych problemów nie było. W tym roku jest to kwota          
100 tys. zł. Na usuwanie skutków katastrof ekologicznych było przeznaczone 
13.000 zł. Jest to tzw. rezerwa w razie potrzeby, gdyż miała miejsce taka 
sytuacja w 1999 r. w gminie Stare Czarnowo, gdzie w wypadku rozbiła się 
cysterna. Jest to punkt, który musi zawsze się znaleźć w planie wydatków. Na 
badanie stanu środowiska, opinie i ekspertyzy była przeznaczona kwota 110 tys. 
zł, wykorzystaliśmy kwotę 51 tys. zł na zadanie przygotowania „Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska i „Powiatowego Programu Gospodarki 
Odpadami”. W wyniku przetargu została wybrana firma „Abrys” z Poznania, 
która zajęła się jego opracowaniem. Pracowaliśmy przez cały rok przy dużym 
zaangażowaniu wszystkich gmin, spotykając się średnio raz w miesiącu. 
Byliśmy drugim powiatem w województwie, którego programy uzyskały 
pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 6 kwietnia odbędzie się 
prezentacja tych programów, na które serdecznie Państwa zapraszam. Wezmą   
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w nim udział burmistrzowie, wójtowie, zakłady prowadzące gospodarkę wodno        
– ściekową, Sanepid oraz inne instytucje zainteresowane tym tematem.   
 
Ad. 6.  
Zaopiniowanie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przyznanie 
środków finansowych z PFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja obiektów 
komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino” (zał. nr 6).  
Przewodnicząca: zgodnie z zasadami przyznawania dotacji z PFOŚiGW 
jesteśmy właściwą komisją do opiniowania wniosków wstępnie 
zakwalifikowanych przez Zarząd Powiatu. Wniosek Miasta i Gminy Gryfino ma 
związek z przejęciem szpitala i udziałem powiatu we współfinansowaniu 
budowy windy. Wnioski należało złożyć do 30 września 2003 r. Czy ten 
wniosek wpłynął w tym terminie?  
M. Górniak: tak wpłynął w tym terminie i jest zgodny z zasadami PFOŚiGW. 
Przewodnicząca: jak ten wniosek się ma do zestawienia przychodów                 
i wydatków PFOŚiGW na 2004 r.?    
M. Górniak: zadanie jest wpisane w pkt: „Współudział w finansowaniu zadań 
w zakresie termomodernizacji na terenie Gmin Powiatu Gryfińskiego”. Jest tam 
zaplanowana kwota 300 tys. zł. Obecnie już rozpatrujemy konkretny wniosek po 
uzupełnieniu dokumentów przez gminę z początkiem tego roku.    
Radny A. Szelążek: na jaką kwotę jest plan tego roku w tym punkcie?  
M. Górniak: jest tam zaplanowana kwota 300 tys. zł. Zaopiniowałam wniosek 
pozytywnie, Zarząd wstępnie pozytywnie go zakwalifikował i przekazał do 
zaopiniowania komisji.   
Przewodnicząca: jest to jednak wniosek wybrany spośród wielu wniosków 
gmin powiatu. Skąd taka decyzja?   
Starosta: szpital zwracał się do nas jako organu prowadzącego o sfinansowanie 
budowy windy, która jest bardzo potrzebna do funkcjonowania szpitala. Koszt 
jej budowy wynosi 600 tys. zł. Ponieważ gmina wystąpiła z inicjatywą przejęcia 
szpitala oraz dofinansowania jej budowy w 50%. Powiat nie posiada środków na 
takie inwestycje w budżecie, w związku z tym zaproponowaliśmy, że ponieważ 
gmina składała wniosek do PFOŚiGW o przyznanie środków na 
termomodernizację obiektów powiatowych w wysokości 300 tys. zł. my 
przyznamy tę dotację i będzie to nasz udział w budowie windy dla szpitala.  
Radny H. Kaczmar: występowały jednak również gminy z wnioskami, ale 
żadna nie dostała dotacji, tylko gmina Gryfino.  
Starosta E. De La Torre: jedynym źródłem finansowania inwestycji jest dla nas 
PFOŚiGW. Po raz pierwszy robimy inwestycję drogową ze środków 
budżetowych jednak z dofinansowaniem ze środków SAPARDU. Ponadto w 
pierwszej kolejności ze środków PFOŚiGW musimy załatwić potrzeby naszych 
placówek. Być może uda się to zrobić jeszcze w przyszłym roku, by inne gminy 
z niego skorzystały.  
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 W wyniku głosowania Komisja Gospodarki jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przyznanie dotacji 
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                  
w Gryfinie na zadanie „Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie 
Miasta i Gminy Gryfino” w kwocie 300.000,00 zł.   
 
Ad. 7.  
Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Herwart poinformował, że sprawozdanie                
z działalności Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej 
przedstawią Tadeusz Mazur oraz Marcin Konopnicki - Inspektorzy Wydziału.   
T. Mazur: siedziba wydziału mieści się przy ul. 11 Listopada 16 d. Wydział 
działa w 7-osobowym składzie (3 inspektorów, 3 osoby na pracach 
interwencyjnych i 1 osoba niepełnosprawna). Jest nas trochę za mało, patrząc na 
ilość zadań, które realizujemy. Na pewno nie może tutaj być rotacji 
pracowników, potrzebna jest na osoba z biegła znajomością j. angielskiego i            
j. niemieckiego. Wśród wielu zadań wydziału (zał. nr 7) jest prowadzenie 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz bardzo ważnym zadaniem jest 
przygotowywanie projektów z dofinansowaniem ze środków z Unii 
Europejskiej. Oprócz środków z SAPARDU na budowę drogi powiatowej 
„Dobropole – Kołowo”, udało się nam pozyskać 20 tys. EURO na program 
„Powiat Gryfiński – Powiat Uckemark drogi ku sobie” – retrospekcja i 
spojrzenie w przyszłość”. Wniosek był składany do Euroregionu Pomerania. 
M. Konopnicki: udało nam się pozyskać od sponsora 12 tys. zł na zakup 
aparatu fotograficznego dobrej klasy, gdyż do tej pory używaliśmy prywatnego 
sprzętu, który jak wiadomo się eksploatuje.  
Przewodnicząca: kto będzie kontrolował wykonywanie tych projektów              
z dofinansowaniem ze środków unijnych?  
T. Mazur: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłasza przetarg na wybór 
firmy, która będzie dokonywała tych audytów.  
Przewodnicząca: wykonujecie mnóstwo innych działań oprócz prowadzenia BIP 
i pisania projektów, czy nie moglibyście dotrzeć do osób z ośrodków kultury 
gmin i poinformować ich jak się to robi? 
T. Mazur: nie mamy na to wpływu.  
M. Konopnicki: prowadzimy bardzo dobrą współpracę z Gryfińskim Domem 
Kultury , być może  dlatego, że było to moje poprzednie miejsce pracy.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger     
 
        Przewodnicząca Komisji        
 
            Aleksandra Zielińska   


