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PROTOKÓŁ NR 27/2005 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 28 stycznia 2005 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.00. 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. 
Protokoły z XXV i XXVI posiedzenia komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie 
projektów uchwał na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

            Ad. I. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. (druk nr 1/XXII); 
  

Ad. II. 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004. (druk nr 2/XXII); 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania  
w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90 o pow. 2396m2 położonej  
w obrębie 3, m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96 o pow. 2566m2 stanowiącej 
ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3116m2 stanowiącej ulicę Malarską w obrębie 3,  
m. Chojna, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. (druk nr 3/XXII ); 

 
A. Nycz: dostaliście Państwo porozumienie, które jest załącznikiem do druku. 
Realizacja tego porozumienia nastąpi po ewentualnym przyjęciu w/w uchwały.  
Pan A. Nycz wyjaśnił, że uchwała ta dot. realizacji dwóch wniosków. Jeden z nich  
to wniosek Pana Burmistrza Gminy Moryń, w sprawie przekazania w użyczenie Placu 
Wolności w Moryniu. Natomiast drugi to wniosek Pana Burmistrza Gminy Chojna,  
w sprawie przekazania w użyczenie ulicy Klasztornej i ulicy Malarskiej w Chojnie. 
Pan A. Nycz dodał również, że Pan Maranda oraz Pan Konarski wystąpili do ZPORR 
o przyznanie środków na realizację tych zadań, a akceptacja przez Radę w/w uchwały 
umożliwi szybsze uzyskanie tych środków.  
 
Starosta E. De La Torre: dodała, że jeżeli chodzi o Plac Wolności w Moryniu  
to środki na rewitalizaję  może otrzymać tylko gmina a nie powiat, stąd nasza 
współpraca z gminą. Gdyby powiat składał wniosek o rewitalizację nie mógłby być 
beneficjentem, jeżeli robi to gmina to ona może być beneficjentem. 
  
Radny A. Szelążek: zapytał z czego wynikają okresy użyczenia tych działek. 
 
A. Nycz: odpowiedział, że wynikają one z wniosków złożonych przez Burmistrzów, 
dlatego są różne, siedem i dziesięć lat. Państwo pamiętają, że  zarezerwowaliśmy  
w WPI i w budżecie – 40 tys. złotych na Plac Wolności w Moryniu i 10 tys. złotych  
na dokumentację i te środki jako wkład własny powiat przekaże.  
 
Przewodnicząca A. Zielińska: zapytała czy jest to dostateczny tytuł prawny,  
aby ubiegać się o środki na plac i te dwie ulice. 
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Starosta E. De La Torre: wyjaśniła, że przy uzyskiwaniu środków trzeba  
się wykazać tytułem prawnym do dysponowania daną nieruchomością. W większości 
projektów jest tak, że należy być dysponentem, który nie zbywa nieruchomości 
jeszcze w pięć lat od momentu zakończenia realizacji. Jeżeli samorządy gminne będą 
chciały w trakcie umowy użyczenia przekształcić ją w inną formę np. przeniesienie 
prawa własności - to wówczas nie będzie to problemem.  Myśmy już nie jednokrotnie 
jako Zarząd Powiatu z Zarządami Gminnymi na takiej niwie współpracowali. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu 
zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. (druk nr 4/XXII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 Od tej chwili w obradach Komisji uczestniczył Radny Józef Medyński. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej 
poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie. (druk nr 5/XXII); 

 
A. Nycz: zaznaczył, że różnica w tej uchwale polega na tym, iż umowy pomiędzy 
MOS a samorządem powiatowym były wcześniej zawierane na czas nieokreślony, 
natomiast teraz będą one zawierane na czas określony, na okres jednego roku 
budżetowego.  

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia od Wojewody 

Zachodniopomorskiego zadań związanych z przyjmowaniem wniosków 
paszportowych oraz wydaniem paszportów. (druk nr 6/XXII); 

 
Starosta E. De La Torre: powiedziała, że przed laty, jeszcze w poprzedniej kadencji, 
Pan Wojewoda w ramach delegacji i kompetencji z zakresu administracji rządowej, 
powierzył dziewiętnastu powiatom na terenie województwa zachodniopomorskiego 
przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie paszportów. Jedynymi 
powiatami, w których Pan Wojewoda tego nie uczynił, ale to tylko dlatego, że te 
powiaty są położone przy granicy ze Szczecinem, były Police i Gryfino. Pani Starosta 
dodała, że istnieje społeczna potrzeba, aby biuro paszportowe przynajmniej jedno na 
terenie powiatu było, w związku z tym odpowiedzieliśmy na tą propozycję. Biuro 
paszportowe będzie się mieściło w budynku, w którym kiedyś był Wydział 
Komunikacji – naprzeciwko Policji. 
 
Radny H. Kaczmar: zapytał w jaki sposób powstanie biura paszportowego  
w Gryfinie ma służyć mieszkańcom Morynia, Cedyni czy nawet Chojny? Według 
Radnego chyba nic się nie zmieni, ponieważ ludzie z tych miejscowości nadal będą 
mieli problemy z dojazdem do Gryfina. 
 
Radny A. Szelążek: odpowiedział, że ten problem pojawi się tylko przy odbiorze 
paszportów,  ponieważ wnioski będzie można składać w Chojnie. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2004 r. (druk nr 7/XXII); 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 8/XXII); 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 9/XXII); 

  
 
 Przewodnicząca A. Zielińska:  zgłosiła dwa wnioski do Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczące przygotowania, w formie pisemnej  
na następne posiedzenie komisji sprawozdania i oceny wykonania zadań 
realizowanych z dofinansowaniem PFOŚ i GW w 2004 r., oraz zapoznanie  
z wnioskami o finansowanie zadań w roku bieżącym. 

 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego. (druk nr 10/XXII);  

 
Przewodnicząca A. Zielińska: zapytała, dlaczego należy zmienić tę uchwałę?   
 
Skarbnik L. Ochmańska: wyjaśniła, że został wprowadzony w wysokości 300 tys. 
złotych wkład własny na budowę windy. Jednym z powodów zmiany tej uchwały jest  
podjęcie na ostatniej sesji uchwały o środkach niewygasających. Drugim z powodów 
jest uzupełnienie pełnej nazwy dla zadania „Budowa drogi powiatowej Wełtyń, 
przejście przez miejscowość Bartkowo”, ponieważ na etapie uchwalania budżetu w 
tym załączniku występowała inna nazwa niż brzmi tytuł tego projektu. W samym 
budżetu nic się nie zmienia, chodzi tutaj tylko o zmianę tabel, które mają charakter 
techniczny, ponieważ muszą zostać dołączone do dokumentów Wojewody. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu  
na rok 2005 dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na realizację programu „Profilaktyka Uzależnień  
oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej.” 
(druk nr 11/XXII); 

 
Przewodnicząca A. Zielińska:  zapytała jak długo jeszcze będzie trzeba utrzymywać 
stary SPZZOZ? 
 
Starosta E. De La Torre: odpowiedziała, że w momencie kiedy załatwimy: sprawy 
pracowników, kwestie porozumień, zrealizujemy pieniądze, które Rada przeznaczyła 
to wówczas podejmiemy odpowiednie decyzje w tej kwestii.  
 
Skarbnik L. Ochmańska: dodała, że w tej kadencji nie ma szans na to, aby ten 
problem zamknąć. 
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A. Nycz: powiedział, że uchwała Rady o likwidacji SPZZOZ niesie za sobą 
określone skutki. Powiat stałby się wtedy dłużnikiem wierzycieli SPZZOZ i nasze 
konta mogłyby zostać zablokowane.  
 
Starosta E. De La Torre: pieniądze, które w tej chwili dajemy na utrzymanie 
SPZZOZ to są pieniądze na obsługę zadłużenia, na obsługę tysiąca  
akt pracowniczych, podpisywanie porozumień, negocjowanie z komornikami  
itd. Gdybyśmy chcieli prowadzić te same zadania np. jako pracownicy starostwa  
to musielibyśmy stworzyć wydział, który by się tym zajmował.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu  
na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.  (druk nr 12/XXII). 

 
Skarbnik L. Ochmańska: przedstawiła, dodatkowy materiał do tej uchwały – 
harmonogram wydatków SPZZOZ. Jest w nim zawarte na co i w jakiej kwocie będą 
przeznaczone wydatki z dotacji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu  
na rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego  
z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Gryfinie (druk nr 13/XXII). 

 
Skarbnik L. Ochmańska: przedstawiła dodatkowy materiał do w/w uchwały –
harmonogram dofinansowywania, który jest rozpisany na 2005 r.i zawiera środki na 
porozumienia z pracownikami. Pani Skarbnik dodała również, że gdyby się tak stało, 
że byli pracownicy SPZZOZ, którzy są wierzycielami chcieliby podpisać 
porozumienia we wcześniejszych okresach to harmonogram spłaty pracowników 
mógłby się przesunąć.  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
 

Ad. III. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
   

Radny A. Szelążek: zapytał się czy Pani Starosta wie co się dzieje z Panem Kosmą 
Kozłowskim – Ordynatorem Chirurgii pracującym w naszym szpitalu? Słyszałem, że Pan 
Kosma Kozłowski złożył wymówienie, ponieważ mało zarabiał. Radny powiedział,  
że dziwi go ta sytuacja i zapytał czy jest to wynikiem tego, że pieniędzy nie ma, czy może 
Pani Dyrektor Szpitala Powiatowego ma na to miejsce inną osobę. Zapytał również czy 
Powiat stać na rezygnowanie z takiego fachowca, dzięki któremu do Gryfina przyjeżdżało  
leczyć się wielu ludzi. 
 

  Starosta E. De La Torre: poinformowała, że Pan Kozłowski był i jest w opinii Pani 
Dyrektor bardzo dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. W związku z obcięciem 
kontraktu szpitalowi i ze zmianą zasad opłaty za procedury Pan Kosma Kozłowski zażądał 
od Pani Dyrektor zwiększenia dwukrotnie swojego kontaktu a ona nie mogła mu tego  
z powodu braku pieniędzy zapewnić. Gdyby Pani Dyrektor tak zrobiła znaczyłoby to,  
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że pogłębia zadłużenie szpitala. Pani Dyrektor z Panem Kozłowskim prowadziła 
negocjacje prosząc go, aby przemyślał swoją decyzję.  

 
A. Nycz: dodał, że dzisiaj rozmawiał z Panią Turkiewicz. Pan Kozłowski pracuje  

w szpitalu w chwili obecnej na zasadach, które obowiązują. Pan Kozłowski ma jeden dzień 
wolny od pracy, a Pani Dyrektor nadal prowadzi z nim rozmowy zachęcając go do 
pozostania w naszym szpitalu. 
 

     Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
  
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
                    Aleksandra Zielińska 
 
    Protokołowała: 
    Agnieszka Małyszko 


