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PROTOKÓŁ NR 24/2004 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 9 listopada 2004 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.30. Było to wspólne 
posiedzenie Komisji Gospodarki i Komisji Budżetowej. W posiedzeniu wzięło udział  
3 członków komisji (lista obecności – zał. nr 1), a także  Starosta J. Ruciński, Skarbnik L. 
Ochmańska i Etatowy Członek Zarządu A Nycz. Posiedzenie otworzyła i obrady 
prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani A. Zielińska. Protokół z XXIII posiedzenia 
komisji został przyjęty jednogłośnie.  
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie 
projektów uchwał na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2003. (druk nr 2/XIX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Gryfinie.  
(druk nr 3/XIX ); 

 
Radna A. Zielińska: na czym polega zmiana w Statucie SPZZOZ w Gryfinie? 
Skarbnik L. Ochmańska: została uchwalona nowa ustawa o finansowaniu świadczeń 
zdrowotnych z funduszy publicznych, która zastąpiła ustawę o NFZ. W tej ustawie zostały 
zapisane po raz pierwszy zadania własne dla gmin, powiatów i województw. Zadania 
zapisane w ustawie my rozszerzamy I wprowadzamy do statutu SPZZOZ, aby móc 
wykonywać zadania ustawowe, które są przypisane powiatowi.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. (druk nr 4/XIX); 

4.  
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
 wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w 
szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć. 
(druk nr 5/XIX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
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obowiązkowym wymiarze godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
 (druk nr 6/XIX ); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznawania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - 
wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty 
Gryfińskiego. (druk nr 7/XIX); 

 
A. Nycz: Obecnie Karta Nauczyciela zobowiązuje do corocznego uchwalania regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. Nie było tego dotychczas. W tej chwili ten regulamin jest w 
sferze projektu, przyjmiemy go na sesji 15 drudnia. Jesteśmy po konsultacjach z ZNP i te 
projekty regulaminów dostali wszyscy dyrektorzy szkół, którzy je przedyskutują. Wnioski 
i dodatkowe uwagi zostaną naniesione, przedstawimy je na komisjach radnym, żeby  
każdy z nich miał wiedzę na ten temat. 
 
Radna G Łogin: proponuję usunięcie z § 2 słów „(...)w pełnym wymiarze godzin i (...)” 
... Autopoprawka została przyjęta - § 2  otrzymuje następujące brzmienie. 

    „Nagroda może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński po przepracowaniu w tej szkole / placówce co 
najmniej jednego roku, niezależnie od stopnia awansu zawodowego.” 
Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie autopoprawkę do projektu uchwały. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia 
piwnicznego o pow. 21,06 m2 w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącym 
własność Powiatu Gryfińskiego, na okres do 31.12.2010 r (druk nr 8/XIX ); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 85/1 o 
pow. 0,1103ha oraz udziału 4876/10000 części w działce nr 85/2 o pow. 0,0194ha, 
położonej w obrębie 3m. Gryfino przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność Powiatu 
Gryfińskiego.   (druk nr 9/XIX); 
 
 Starosta J. Ruciński: jest to nieruchomość w której znajduje się siedziba PCPR, 
Nadzoru Budowlanego, organizacji pozarządowych. Ponieważ próbujemy zacieśniać 
siedziby i agendy Starostwa, to zamierzamy przenieść nasze agendy do internatu na 
ulicy Łużyckiej. Tę nieruchomość chcemy sprzedać i dochód z jej sprzedaży jest w 
budżecie na 2005 rok, po stronie dochodów. Aby Zarząd mógł wykonać te czynności 
musi być uchwała Rady Powiatu zezwalająca na sprzedaż tejże nieruchomości. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 



 3

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy 
społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie 
przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione. (druk nr 10/XIX); 

 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004. (druk nr 11/XIX );  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia projektu planu 

finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym na rok 2005. (druk nr 12/XIX); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji na częściowe 

pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 13/XIX).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia harmonogramu 

dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie (druk nr 14/XIX). 

 
 Komisja przyjęła  jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIV/156/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 15/XIX). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na bezczynność organu  

(druk nr 16XIX). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
                                                                                             Przewodnicząca Komisji 
                                                                                             Aleksandra Zielińska 
Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 


