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PROTOKÓŁ NR 25/2004 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 10 grudnia 2004 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 14.30. W posiedzeniu 
wzięło udział 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1),  a także Starosta  
E. De La Torre,  Skarbnik L. Ochmańska, Etatowy Członek Zarządu A. Nycz oraz 
Wicestarosta J. Ruciński.  
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji A. Zielińska 
Protokół z XXIV posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu na 2005 r. oraz 
zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XX sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 

            Ad. I. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami: 
Starosta E. De La Torre: chciałabym złożyć dwie autopoprawki do sprawozdania. 
Pierwsza dot. tego co Państwo dzisiaj otrzymali. Jest to nowy porządek obrad, który 
różni się od poprzedniego kolejnością podejmowanych uchwał. Natomiast jeżeli 
chodzi o sprawozdanie z prac Zarządu to w sprawozdaniu z 29 listopada brakuje 
konkluzji i połowy tekstu oraz brakuje sprawozdania z posiedzenia Zarządu  
z 1 grudnia, które stanowi niezbędne uzupełnienie informacji tam zawartych.   
Te informacje zostaną Państwu przekazane. 

 
            Ad. II.  

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu 
przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r. 
(druk nr 2/XX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskich Kolei Państwowych w Szczecinie 
nieruchomości oznaczonej nr działki 42 położonej w obrębie 1 miasta Chojna, 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.    (druk nr 3/XX ); 

 
Wicestarosta J. Ruciński: powiedział, że jest to działka która była w trwałym 
zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg i nie służy drodze powiatowej, natomiast  
są tam urządzenia kolei. Zarząd Dróg zrzekł się trwałego zarządu, ponieważ jest to im 
nie potrzebne i jest możliwość odpłatnego przekazania  tego na rzecz kolei.  

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2009 
edycja II (druk nr 4/XX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 178/XVII/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca w sprawie uchwalenia 
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  
Gryfińskiego na rok 2005; 

 wniosek Zarządu Powiatu do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym 
projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005, 

Skarbnik L. Ochmańska: nowością jest finansowanie Domów Dziecka ze środków 
własnych, ponieważ już na ten cel nie będziemy dostawali dotacji. Jeśli chodzi o nasze 
dochody do budżetu na 2005 rok, to one zostały wyliczone  przez Ministra Finansów 
na podstawie wykonania dochodów podatkowych PIT i CIT 2003 roku. A więc nie są 
to takie dochody jak byśmy chcieli, ponieważ rok 2003 był rokiem w którym te 
dochody (PIT, CIT) były małe. Myślę, że w budżecie z 2006 roku odczujemy wzrost 
koniunktury w gospodarce, który miał miejsce w 2004 roku. Również ważnym 
źródłem naszych dochodów jest subwencja oświatowa. Została ona wyliczona na 
podstawie ilości uczniów wg sprawozdania naszych jednostek oświatowych na dzień 
31 września.  
Radny H. Kaczmar: jestem zaniepokojony, że w projekcie budżetu na 2005 nie 
znalazły się żadne pieniądze na remonty chodników i ulic min. w Moryniu. 
A. Nycz: rzeczywiście nie ma w budżecie takiej pozycji jak budowa chodników, 
natomiast nie zgadzam się z tym, że jakieś elementy budowy chodników się nie 
pojawiają. W tamtym roku zrobiono część chodników w Brwicach, Swobnicy, oraz na 
ulicy Rapackiego i Sportowej w Gryfinie. To są te fragmenty, które zostały zrobione 
ze środków, które posiadaliśmy. W gminie Widuchowa nie zrobiono nic i też mogą 
mieć o to do nas pretensje. W wydatkach inwestycyjnych, o których mówię jest 
zawarte Gryfino, ale to jest zadanie z tamtego roku, które przechodzi na ten rok, 
ponieważ nie dotrzymano warunków porozumienia. Jak Burmistrz twierdzi z 
warunków obiektywnych ponieważ nie zrobiono dokumentacji. Droga Bartkowo – 
Gajki otrzymała pozytywną opinię i otrzymaliśmy decyzję, że wchodzi do ZPORR, 
czyli gwarantujemy 25 % wkładu własnego i 75 % z ZPORR. Zgadzam się z Państwa 
refleksjami, tylko jest taka sytuacja, że te środki finansowe na chodniki wystarczają 
tylko na tyle ile jest robione.  To nie jest tak, że jedna gmina została potraktowana w 
sposób szczególny a druga w sposób „sierocy”, bo wtedy byłyby to uzasadnione 
pretensje.  
Skarbnik L. Ochmańska: wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały w tym roku 
zwiększone, ale od 2005 roku mamy obowiązek finansowania z własnych dochodów 
Domy Dziecka. Dano powiatom możliwość uzyskiwania większych dochodów, ale z 
drugiej strony budżet państwa zabrał nam całą dotację na utrzymanie Domów 
Dziecka.  
Starosta E. De La Torre: wkładamy wiele wysiłku w to, aby zinwentaryzować 
problem i wydać każdą złotówkę na ten cel. Ostatnio byliśmy na objeździe dróg, gdzie 
zinwentaryzowaliśmy potrzeby (chodniki jako dojścia do szkół). Poprosiliśmy, aby 
przyjechał do nas Pan Wicemarszałek. Pojechaliśmy do Cedyni, gdzie całe osiedle 
dochodzi do szkoły a nie ma w ogóle chodnika, ale to jest droga wojewódzka. Niby 
nie nasz problem, ale dot. to dróg wojewódzkich, które są na styku z powiatowymi.  
W związku z tym, my to zinwentaryzowaliśmy. Przygotowaliśmy mapki i 
powiedzieliśmy Panu Marszałkowi, że prosimy o wsparcie przy opiniowaniu, albo  
o finansowanie, albo o wsparcie władz gminy, lub o wsparcie naszych działań na tych 
drogach np. przyznanie kategoryzacji.  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu    
wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński (druk nr 6/XX); 
 
A. Nycz: wprowadzone zostały dwie autopoprawki: w rozdziale VI „Dodatek za 
warunki pracy” §8, ust. 3 pkt.4 wykreślamy słowo (...) „do” 10% stawki 
wynagrodzenia zasadniczego. W rozdziale VI §8, ust. 3 pkt.4 winien brzmieć: 
„prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego – 10% stawki wynagrodzenia zasadniczego;” 
Oraz w rozdziale VII „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw” §9, pkt.9 winien brzmieć: „Wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.” 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania (druk nr 7/XX ); 

 
A. Nycz: powiedział, że przyjmujemy taki sam dodatek mieszkaniowy jak  
w poprzednich latach w zależności od liczby członków rodziny. Nic tu się nie zmienia 
oprócz tego, że ten dodatek wyłączamy z regulaminu i uchwalamy go jako osobną 
uchwałę. Wynika to z tego, że co roku będziemy zmieniać regulamin płacowy więc 
nie ma potrzeby zmiany później tych stawek. 
Radna A. Zielińska: zapytała od jakiej kwoty naliczany jest dodatek mieszkaniowy? 
A. Nycz: jest on naliczany ze średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Samodzielnemu Publicznemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na 
realizację programu „Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym 
Zachowaniem Młodzieży Ponadgimnazjalnej” (druk nr 8/XX); 
 
A. Nycz: jest to profilaktyka przy szkołach realizowana przez Pana Bandurowskiego.  
Skarbnik L. Ochmańska: dysponujemy na ten cel kwotą 40 tys. złotych. Nie jest to 
duża kwota ale również nie taka mała, tym bardziej, że  profilaktyka jest zawsze mniej 
kosztowna niż później zwalczanie skutków uzależnień.  

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie  
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/XX); 

                     Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian  
w  Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie  
(druk nr 10/XX);  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 11/XX). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 12/XX). 

      Skarbnik L. Ochmańska: ponieważ już podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy na stypendia dla studentów to te środki wprowadzamy do budżetu. 
Natomiast druga część tej uchwały jest związana z finalizowaniem, wszystkich 
formalności dot. środków pozyskanych z emisji obligacji. Przetarg na emisję obligacji 
wygrał Bank Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z tym, żeby móc 
wydatkować te środki jeszcze przed 31 grudnia to wprowadzamy je do budżetu jako 
wprowadzenie planowanych wpływów na sfinansowanie SPZZOZ. 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu   
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 13/XX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX 
/236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 14/XX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XIX/239/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 15/XX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
       
      Skarbnik L. Ochmańska: jak tylko bank uruchomi nam środki z emisji obligacji, to 

następnego dnia będą przygotowane przelewy, które będziemy wypuszczać. Będziemy 
się starali robić wszystko, aby wszystkie te pieniądze uruchomić jeszcze przed  
świętami. Jeśli nastąpi przedłużenie w czasie to tylko do 31 grudnia dlatego, że budżet 
nam się zamyka i musimy te środki do tego dnia wydać. 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 16/XX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie  przedstawiony projekt uchwały. 
 
     Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
 
 
               Przewodnicząca Komisji 
                      Aleksandra Zielińska 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 
 


