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Protokół Nr 20/2004 
z XX posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 02 czerwca 2004 r. 
 

 Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 i trwało do godz. 1330.  
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  
- Ewa De La Torre  – Starosta,  
- Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  
 Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani 
Aleksandra Zielińska. Powitała zaproszonych gości i poinformowała, ze 
tematem posiedzenia będzie analiza materiałów sesyjnych.  
 
Ad. 3.  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
Przewodnicząca: w planie pracy komisji na miesiąc czerwiec mamy spotkanie 
z przedstawicielami rolników, instytucji oraz firm pracujących na rzecz              
i w otoczeniu rolnictwa (ARR, ARiMR, ANR). Proponuję przenieść ten temat 
na początek lipca i połączyć posiedzenie z Komisja Budżetową.    
 Propozycja została przyjęta bez uwag.  
 
Ad. 2.  
Przewodnicząca: proszę o pytania do sprawozdania z prac Zarządu? Co się 
dzieje ze sprzedażą Binowa?   
Starosta E. De La Torre: na razie został ogłoszony zamiar przeprowadzenia 
przetargu. Ustaliliśmy wszyscy, że nie rozmawiamy z potencjalnymi 
inwestorami.  
Radny J. Medyński: czy pracownicy przyzwyczaili się już do przeniesienia?  
Starosta E. De La Torre: niestety nie, nadal patrzą tylko na to, że najlepiej 
mieć pracę na miejscu. Na moje apele, aby zechcieli uwzględnić najpierw 
interes dzieci, a potem własny interes, to niestety kolejność jest dokładnie 
odwrotna.  
Stanowisko komisji do projektów uchwał na XV sesję Rady Powiatu                 
w Gryfinie w sprawie:  
1) przekształcenia Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju 
funkcjonującej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda 
Kuleszy w Chojnie (druk nr 2/XV); 
Członek Zarządu Powiatu A. Nycz: są to przekształcenia techniczne. 
Podobnie jest przy pozostałych uchwałach. Zmiany te mają na celu przyjęcie jak 
największej liczby uczniów. Każda szkoła musi przyjąć tylu uczniów, aby się 
móc utrzymać. Jest to walka o ich byt. W tej chwili każdy może złożyć podanie 
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do 3 szkół. Średnia naboru do szkół naszego powiatu wynosi 132%. Po 
wycofaniu część tych podań myślę, że wynik 99% w skali powiatu, będzie 
bardzo dobrym wynikiem. Na pewno bardzo trudna sytuacja będzie w ZSP        
w Mieszkowicach, gdzie na ten moment przed wycofywaniem podań wysokość 
naboru wynosi 73%.      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
2) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w Chojnie                
(druk nr 3/XV);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
3) przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych funkcjonującego               
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 4/XV);    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4) przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego          
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/XV);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 
2003(druk nr 6/XV);   
Starosta E. De La Torre: jest tu autopoprawka wykreśla się w § 1 słowo 
„pozytywnie”. Rada Społeczna przez cały ubiegły rok borykała się z oceną 
działalności szpitala. Na początku 2003 r. p. dyrektor przedstawiła nam projekt 
uchwały, w którym mielibyśmy zatwierdzić stratę na poziomie 1.400 tys. zł. Nie 
zgodziliśmy się na to, zobowiązując p. dyrektor do poczynienia daleko idących 
oszczędności, mimo tej trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o obniżenie kontraktu      
w 2003 r. o 25%. Po przeprowadzeniu tego starta za ubiegły rok wynosi 621 tys. 
zł, ale w tej stracie są również rezerwy na wypłatę z ustawy „203”. Dzisiaj przed 
sesja dostaną Państwo jeszcze materiał poglądowy dotyczący rzeczywistego 
zadłużenia szpitala. Ponieważ w prasie ukazały się artykuły o 4,5 mln 
zadłużeniu szpitala, gdyż są to błędne informacje, które zostały podane przez 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, po zsumowaniu należności          
i zobowiązań szpitala.  
Przewodnicząca: czyli uchwala o przejęciu szpitala przez gminę Gryfino nie 
została jeszcze podjęta? 
Starosta E. De La Torre: były już podane co najmniej 2 terminy sesji, na 
których miał być ten temat. Został powołany zespól ds. przejęcia szpitala, w 
którym nie ma żadnego przedstawiciela powiatu. Wypracowali określone 
wnioski w sprawie sytuacji finansowej szpitala, które otrzymali radni gminy 
Gryfino, o którym my dowiedzieliśmy się „poczta pantoflową”.      

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
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6) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego 
Pielęgnacyjno– Opiekuńczego w Nowym Czarnowie za rok 2003                  
(druk nr 7/XV);   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy w Gryfinie (druk nr 8/XV);    

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8) zmian uchwały Nr XII/120/2003 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 
2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok (druk 
nr 9/XV);  
Skarbnik L. Ochmańska: zachodzi konieczność zmiany uchwały w związku ze 
zmianą stawki Vat z 7% do 22%.  
Członek Zarządu A. Nycz: z dniem dzisiejszym został przekazany plac 
budowy firmie „Strabag”, która wygrała przetarg na modernizację drogi 
Dobropole Gryfińskie – Kołowo.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
9) zmiany uchwały Nr XXV/285/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia              
26 września 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu (druk nr 10/XV);   
Skarbnik L. Ochmańska: uchwała ta jest upoważnieniem dla Zarządu do 
przewalutowania kredytu zaciągniętego w EURO jeszcze w poprzedniej 
kadencji. Na razie obserwujemy rynek walutowy, być może nie będzie potrzeby 
jego dokonania.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10) zmian uchwały nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia        
2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok                    
(druk nr 11/XV);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
11) zaciągnięcia kredytu bankowego (druk nr 12/XV);  
Skarbnik L. Ochmańska: jest to kredyt w rachunku bieżącym, który do końca 
roku będzie musiał być spłacony.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
12) rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (druk nr 
14/XV);  
Członek Zarządu Powiatu A. Nycz: 3 kolejne uchwały dotyczą połączenia 
dwóch szkół specjalnych. Być może będzie trzeba wycofać ten pkt z porządku 
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obrad sesji, gdyż czekamy na opinię Kuratora Oświaty, która jest niezbędna do 
ich podjęcia.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
13) włączenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie szkół i placówek 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie                
(druk nr 15/XV); 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
   
14) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
(druk nr 16/XV); 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
15) ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z 
opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły, w 
której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności (druk nr 17/XV);  
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała:  
Katarzyna Stalinger  
 
             Przewodnicząca Komisji  
 
                 Aleksandra Zielińska   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


