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PROTOKÓŁ NR 28/2005 
Posiedzenia Komisji Gospodarki 

z dnia 23 lutego 2005 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.20. W posiedzeniu 
wzięło udział 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1),  a także Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Pani M. Górniak, Naczelnik 
Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Pan T. Mazur oraz 
Zastępca Naczelnika tego wydziału M. Konopnicki. 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji A. Zielińska. 
Protokół z XXVII posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Głównym punktem posiedzenia było:  

1. Sprawozdanie i ocena zadań realizowanych z dofinansowaniem PFOŚ i GW, 
zapoznanie z wnioskami o finansowanie zadań w roku bieżącym. (zał. nr 2). 

2. Programy, projekty, zadania Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy 
Międzynarodowej zrealizowane w roku ubiegłym i programy na rok bieżący. 
(zał. nr 3). 

 
M. Górniak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa 
zreferowała przygotowany materiał dot. sprawozdania i oceny zadań realizowanych  
z dofinansowaniem PFOŚ i GW. W trakcie omawiania Pani Naczelnik wprowadziła 
poprawkę. Punkt 3, -  Docieplenie i elewacja ścian w obiektach powiatowych - winien 
brzmieć: „...W ramach zadania wykonano docieplenie i elewację ścian w: Zespole 
Szkół Ponadgimazjalnych nr w Gryfinie oraz  Zespole Szkół Ponadgimazjalnych  
nr 1 w Chojnie...” 
Pani Naczelnik omawiając plan bieżący wymieniła zadania, dla których dotacje 
zostały już przyznane. Wnioskodawcami z którymi umowy zostały już podpisane są: 

1. Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej – Gryfino. 
2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Gryfino. 
3. Liga Ochrony Przyrody - Szczecin. 
4. Szkoła Podstawowa – Banie. 

Pani M. Górniak dodała również, że pozostałe dotacje związane z edukacją 
ekologiczną realizuje w formie uchwał Zarząd Powiatu. Zarząd podjął już uchwały, 
które określają na jakich zasadach środki przyznane z funduszu mają być 
wydatkowane. Następnym etapem realizacji tego zadania jest przygotowanie przez 
Wydział Finansowo – Księgowy uchwały, która będzie przenosiła środki z funduszu 
na budżet do poszczególnych jednostek, natomiast jeżeli chodzi o zadania 
inwestycyjne to wszystkie specyfikacje przygotowuje. Wydział Remontów, Inwestycji 
i Zamówień Publicznych. 
Pani Naczelnik przypomniała, że w ubiegłym roku plan finansowy funduszu został 
zmniejszony o 400 000 złotych, ponieważ w październiku były mniejsze wpływy niż 
to zostało zaplanowane. Zmniejszenie kwot wpływających na fundusz wiąże  
się z działającą instalacją odsiarczania oraz z tym, że Zespół Elektrowni Dolna Odra 
przystąpił do programu współspalania. Tego rodzaju zakłady mają wręcz narzucone 
poszukiwanie różnego rodzaju rozwiązań, które spowodują ponoszenie mniejszych 
opłat z tytułu korzystania ze środowiska i ten zakład to czyni. 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała, czy działania w zakresie Ligi Ochrony 
Przyrody będą przeprowadzane na terenie Gminy Gryfino. 
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Pani Naczelnik M. Górniak odpowiedziała twierdzącą i dodała, że program  
ten obejmuje dzieci zrzeszone w kołach LOP na terenie Gryfina.  
W dalszej części posiedzenia Pan M. Konopnicki Zastępca Naczelnika Wydziału 
Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej wymienił i omówił nowe rzeczy 
które zostały wprowadzone w 2004 r. do serwisu promocyjnego Powiatu 
Gryfińskiego. 
Pan Naczelnik T. Mazur powiedział, że w porównaniu z innymi powiatami BIP 
Powiatu Gryfińskiego funkcjonuje bardzo dobrze. 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała czy można poprzez internet załatwiać swoje 
sprawy w starostwie z poszczególnymi wydziałami. 
Zastępca Naczelnika M. Konopnicki odpowiedział przecząco i wyjaśnił, że jest  
to spowodowane brakiem odpowiedniego sprzętu. Aby mogło to funkcjonować  
w takiej formie, koniecznym jest  wprowadzenie systemu kancelaryjnego, 
obsługującego podpis elektroniczny, który jest kosztowną operacją. 
M. Konopnicki dodał, że Wydział Promocji (...) w porozumieniu z Wydziałami 
opracował w Biuletynie Informacji Publicznej procedury dla każdego Wydziału  
np. procedura w Wydziale Architektury – pozwolenie na budowę. Istnieje w BIP 
specjalny podpunkt po otwarciu którego pojawia się wniosek, który można wypełnić 
w komputerze. Do każdego wniosku dołączona jest karta informacyjna gdzie  
są wypisane wszystkie dokumenty niezbędne przy załatwianiu danej sprawy  
m.in. pozwolenia, opłaty, tryb odwoławczy od danej sprawy jeżeli będzie niekorzystna 
dla interesanta itp.  oraz są opisane w karcie informacyjnej wszelkiego rodzaju uwagi 
do danej procedury. M. Konopnicki dodał, że jeżeli zostanie wprowadzony podpis 
elektroniczny to według niego zostanie zrobione wszystko co możliwe ze strony 
starostwa w stosunku do petenta. 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała czy projekt pod nazwą „Powiat Gryfiński – 
Powiat Uckermark – Drogi ku sobie. Retrospekcja i spojrzenie w przyszłość został już 
zrealizowany. 
Naczelnik T. Mazur odpowiedział, że projekt został zakończony i rozliczony bez 
żadnych zastrzeżeń. 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała jaki budżet ma wydział na ten rok. 
Naczelnik T. Mazur odpowiedział, że budżet wynosi 294.738 w tym 150.000 złotych 
to pieniądze, które otrzymamy z funduszu PHARE na realizację projektu pn. „Powiat 
Gryfiński – Powiat Uckermark. Możliwości i szanse –  z czego nasz wkład własny na 
realizację tego projektu to około 60.000 złotych. W związku z powyższym 
Wydziałowi zostaje nie wiele pieniędzy na działalność, ponieważ nie można ich 
wydać w inny sposób niż było to zatwierdzone w projekcie. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
                     Aleksandra Zielińska 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 


