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PROTOKÓŁ NR 30/2005 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 27 kwietnia 2005 r. 
                 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 15.00. W posiedzeniu wzięło 
udział 3 członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1), a także Starosta E. De La Torre, 
Wicestarosta J. Ruciński, Skarbnik L. Ochmańska, Naczelnik Wydziału Architektury  
i Budownictwa Magdalena Łozińska – Różak i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie M. Mielczarek.  
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji A. Zielińska. Porządek 
obrad 30 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Protokół z 29 posiedzenia Komisji 
został przyjęty jednogłośnie.  
 
Głównym punktem posiedzenia było:  
1. Zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie projektów uchwał na XXIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie.  
2. Wydział Architektury i Budownictwa – główne problemy inwestorów z przestrzeganiem 
prawa budowlanego w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z prowadzeniem 
działalności rolniczej. 
 
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa M. Łozińska – Różak przekazała   
Radnym opracowanie dotyczące realizacji inwestycji związanych z prowadzeniem 
działalności rolniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (zał. nr 2).   
Pani Naczelnik powiedziała, iż uważa, że rolnicy, którzy będą się ubiegali o środki unijne 
(mimo tego, że jest to forma uproszczona) nie poradzą sobie z tym sami, ponieważ muszą 
mieć do tego kosztorysy. Większość z tych obiektów nie zaistnieje w tak prosty sposób jak  
to przewiduje ustawodawca. Rolnik, który dostanie od wydziału instrukcje jak daną rzecz ma 
wykonać i tak będzie miał duży problem z powodu wielu warunków, które będzie musiał 
spełnić. 
 
Przewodnicząca A. Zielińska powiedziała, że z całego Powiatu do AR i MR wpłynęło  
45 wniosków złożonych przez rolników w zakresie dostosowania do standardów unijnych.  
Te 45 gospodarstw będzie budowało płyty obornikowe, zbiorniki na gnojówkę a kilkanaście  
z nich będzie modernizowało obory i stanowiska dla udoju. Rolnicy są absolutnie przekonani, 
że nie potrzebują wielu pozwoleń i że sobie wszyscy sami poradzą. 
 
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Magdalena Łozińska – Różak 
powiedziała, że przykładem na to, że to wszystko nie jest takie proste może być to, że na 
budowę płyty obornikowej istnieją trzy strony warunków, które rolnik musi spełnić. 
 
Starosta E. De La Torre powiedziała, że zleciła wczoraj, aby na stronach internetowych 
Starostwa umieścić informator dla tych rolników, którzy chcą dane przedsięwzięcia 
realizować. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy (druk nr 21/XXIII); 
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy M. Mielczarek powiedział, że bezrobotny przyniósł 
do Urzędu Pracy dwa świadectwa pracy z tą samą datą, ale z inną podstawą prawną. Urząd 
Pracy wystosował pismo do pracodawcy (Gminnej Spółdzielni w Baniach) z zapytaniem, 
które świadectwo pracy jest aktualne. Odpowiedź na pismo nie przyszła. Zostało 
wystosowane drugie pismo, na które odpowiedź również nie została uzyskana, natomiast 
wpłynęła skarga do Pani Starosty.  
 
Przewodnicząca A. Zielińska powiedziała, że dzisiaj na Komisji jest pełna dokumentacja tej 
sprawy, ale Komisja nie miała, kiedy się z nią zapoznać. 
 
Starosta E. De La Torre powiedziała, że ta dokumentacja jest na każdej Komisji.  
Na Komisji Rewizyjnej Pan Radny B. Paulski sugerował, aby zawartość teczki  
z dokumentami dot. postępowania była załącznikiem do uchwały. Zaproponowaliśmy,  
ponieważ teczka jest do wglądu dla wszystkich Radnych i zawiera dane osobowe, aby jej nie 
powielać jako załącznika. Pan Radny B. Paulski również nam to przyznał. 
 
Radny H. Kaczmar zapytał czy zgodnie z kodeksem pracy w ciągu siedmiu dni  
Spółdzielnia przekazała świadectwo pracy byłemu pracownikowi i czy następnie po miesiącu 
czasu przekazała drugie świadectwo. 
 
Starosta E. De La Torre powiedziała, że pracownik dostał świadectwo pracy i zarejestrował 
się jako bezrobotny. W między czasie wdał się w spór ze swoim byłym pracodawcą, gdzie 
sprawa toczyła się przed Sądem Pracy. W wyniku tego postępowania została zawarta ugoda 
sądowa na podstawie, której pracodawca zgodził się na sprostowanie świadectwa pracy  
w części dotyczącej trybu rozwiązania. Rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło z art. 52 - 
bez wypowiedzenia tylko za porozumieniem stron. W związku z tym po zawarciu ugody 
pracownikowi zostało wydane nowe świadectwo pracy. Gminna Spółdzielnia zażądała zwrotu 
poprzedniego świadectwa pracy i pracownik je zwrócił. Natomiast okazało się, że w między 
czasie pracownik posługiwał się tym pierwszym świadectwem dla swoich potrzeb m.in. 
złożył je w Urzędzie Pracy. Kiedy złożył w Urzędzie Pracy drugie świadectwo pracy 
sprostowane w wyniku ugody sądowej, to powinien również zażądać zwrotu tego 
poprzedniego. Na pracowniku, bowiem spoczywa obowiązek dbania o dokumenty.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy M. Mielczarek powiedział, że świadectwa pracy, 
które są sprostowane to albo w tytule mają to napisane, albo w części – uwagi. Natomiast tu 
jest ewidentny błąd pracodawcy, ponieważ nie powinien wystawiać drugiego świadectwa 
pracy z tą samą datą. Taka interpretacja jest również ze strony inspekcji pracy, że data  
na świadectwie powinna być datą faktyczną jego wystawienia. 
 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała czy to jest właśnie to uchybienie byłego pracodawcy, 
że wystawił dwa świadectwa pracy z tą samą datą. 
 
Starosta E. De La Torre odpowiedziała, że nie. Przedmiotem skargi nie jest ocena 
pracodawcy, tylko jest ocena skargi, która została złożona. Pracodawca zarzucił Urzędowi 
Pracy, że nie ma on prawa oczekiwania od niego jakichkolwiek wyjaśnień, bo nie jest  
on stroną w tej sprawie. Stroną jest bezrobotny i to on ma składać wyjaśnienia. Skarżący 
uznał, że wzywanie go do składania jakichkolwiek wyjaśnień jest przekroczeniem prawa, 
ponieważ dowodem bezpośrednim dla Powiatowego Urzędu Pracy są oświadczenia 
bezrobotnego a nie jego byłego pracodawcy. Jeżeli chodzi o kolejność pozyskiwania 
dowodów w postępowaniu administracyjnym to najpierw trzeba zebrać dowody bezpośrednie 
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a potem pośrednie. Gdybyśmy mieli taki dokument, że bezrobotny został poproszony  
o pisemne oświadczenie w tej sprawie, to w ogóle nie mielibyśmy, o czym dyskutować. 
Jednak takiego dokumentu nie ma a skarżący zarzuca, że Powiatowy Urząd Pracy naruszył 
procedurę i w związku z tym  wysnuł jeszcze dodatkowe wnioski. Skarga składa się z dwóch 
elementów: pierwszy to wątek dot. procedury i kolejności załatwiania sprawy oraz 
pozyskiwania dokumentów. Drugi element wiązał się z obawami skarżącego, że w związku  
ze złożoną skargą mogą go spotkać jakieś reperkusje ze strony Urzędu Pracy, polegające  
na tym, że będzie miał kłopoty z uzyskaniem dofinansowania dla osób zatrudnianych  
w ramach prac interwencyjnych, staży itd. Zarząd Powiatu rozpatrując punkt po punkcie  
te wszystkie stwierdzenia doszedł do wniosku, że skargę w części dot. procedury  
na podstawie dokumentów można byłoby uznać za zasadny, natomiast skargę w części  
dot. obaw, co do tego, co się może zdarzyć w przyszłości uznał za bezzasadną. 
Pani Starosta dodała, że Pan Prezes Spółdzielni nie jest zadowolony z takiego rozstrzygnięcia 
skargi i prawdopodobnie będzie  chciał w tej sprawie zwrócić się do Pana Wojewody. To jak 
gdyby jest już poza nami. My musimy wprowadzić uchwałę na sesję a jaka będzie decyzja to 
jest absolutnie wolą Rady i nikt nie ma prawa w nią ingerować. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projektu uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Gryfinie  (druk nr 3/XXIII); 

 
Skarbnik L. Ochmańska powiedziała, że budżet na rok 2004 przyjęty uchwałą Rady 
Powiatu w grudniu w 2003 roku ustalał dochody w wysokości 43 595 261 złotych. Wydatki  
w wysokości 44 937 323 złotych i deficyt budżetowy w wysokości 1 342 062 złotych.  
W ciągu roku były wprowadzane zmiany. Największe zmiany do budżetu dotyczyły 
wprowadzenia po stronie wydatków środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego  
SP ZOZ-u, celem realizacji porozumień z wierzycielami SP ZOZ-u a głównie dot. to byłych 
pracowników. Również w ciągu roku do budżetu wprowadzaliśmy środki dot. stypendiów 
unijnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Jeśli chodzi o wykonanie 
budżetu to dochody ukształtowały się na poziomie 48 306 464 złotych, wydatki w wysokości 
52 111 801 złotych i deficyt w wysokości 3 805 337 złotych. Deficyt został pokryty 
zaciągniętymi zobowiązaniami. Po stronie dochodów z jednej strony nie zrealizowane zostały 
dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 1 500 000 złotych dot. to Przychodni  
na  „Górnym Tarasie” i Domu Dziecka w Binowie. Z drugiej strony uzyskano większe 
wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości ponad 3 000 000 złotych, w budżecie 
mieliśmy zaplanowane 1 500 000 złotych, którymi pokryto niezrealizowane dochody 
ze sprzedaży nieruchomości. Po stronie wydatków wprowadzono w grudniu pełną umowę  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy dot. stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
i studentów. Ponieważ było to w grudniu to nie można było przewidzieć, w jakiej wysokości 
wpłyną środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dlatego wykonanie znajduje się po stronie 
wydatków i jest dużo mniejsze niż było to zaplanowane po stronie dochodów i wydatków.  
Nie wykonanie wydatków ogranicza się tylko do tego zadania. Wszystkie zadania, które były 
zaplanowane w budżecie na 2004 rok zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym i Programem Rozwoju Lokalnego. Wszystkie zaplanowane zadania 
finansowane z PFOŚ związane z termomodernizacją naszych obiektów powiatowych zostały 
zrealizowane. Przygotowano również w 2004 roku w ramach przyjętego przez Radę Powiatu 
Programu Rozwoju Lokalnego projekty do zrealizowania w roku bieżącym tj. budowa windy 
w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie, zakup sprzętu medycznego oraz następny etap dróg. Pani 
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Skarbnik dodała również, że po raz pierwszy udało się poprzez wprowadzenie budżetu 
zadaniowego i innego sposobu finansowania zadań oraz większej dyscypliny wśród 
kierowników naszych jednostek organizacyjnych zakończyć rok budżetowy bez zobowiązań 
wymagalnych w naszych jednostkach. W poprzednich latach zobowiązania, które 
przechodziły na rok następny były w wysokości ponad 200 000 złotych, za rok 2004  
te zobowiązania wynoszą ponad 10 000 złotych i dot. tylko jednej jednostki tj. Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie - są to nie zapłacone rachunki za ogrzewanie. Pani Skarbnik wyraziła 
swoją nadzieję, że 2005 rok uda  się  zamknąć bez zobowiązań. Stworzenie w takim układzie 
budżetu zadaniowego, wyliczanie kosztów standardu pozwoliło nam dobrze się przygotować 
do zmiany systemu finansowania zadań powiatowych, ponieważ rok 2004 był pierwszym 
rokiem, w którym funkcjonowaliśmy w nowych zmienionych warunkach ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. Po raz pierwszy zaczęliśmy finansować PCPR, PUP  
w inny sposób również i Rodziny Zastępcze. Cała sfera społeczna, która jest zadaniem 
Powiatu była finansowana z naszych dochodów własnych. Zadania zaplanowane dot. dróg 
powiatowych zostały zrealizowane.  
 
Radny H. Kaczmar poprosił Zarząd, aby przy podziale środków, które zostały 
wygospodarowane za 2004 rok przeznaczyć część na remont chodników w Moryniu, 
ponieważ ich stan jest fatalny. 
 
Starosta E. De La Torre powiedziała, że jest to kwestia do uzgodnienia. W tym roku 
wskazujemy 150 000 złotych na prace w pasie drogowym. Ponieważ Powiatowy Zarząd Dróg 
ma 60 000 złotych w roku bieżącym na te cele to byłoby to razem 210 000 złotych. Pani 
Starosta dodała, że Zarząd w żaden sposób nie chce wpływać na decyzje Radnych, natomiast 
chciałby aby udział w kwalifikacji wniosków mieli Radni. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności za rok 2004 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w Gryfinie  
(druk nr 4/XXIII); 

 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała, jakie odczucia budzi funkcjonowanie Dom Dziecka 
„Agatos” prowadzonego przez Państwa Drabików. 
 
Wicestarosta J. Ruciński odpowiedział, że jak do tej pory warunki w „Agatosie” nie są 
gorsze niż w innych domach dziecka. Rozliczają się bardzo szczegółowo z wydawanych 
pieniędzy poprzez przedstawianie rachunków. Problem jedynie polega na tym, że Dom 
Dziecka musi zostać przekształcony w inną formę organizacyjną taką, która będzie 
dopasowana do nowych przepisów. W takiej formie jak w tej chwili mogą funkcjonować  
do końca 2008 roku. Małżeństwo, które prowadzi ten dom przygotowuje się do 
zarejestrowania fundacji z rozszerzoną formułą, polegającą na tym, że będą mogli prowadzić 
poza Domem Dziecka dodatkowe usługi. Będzie to inna forma, która da im możliwość 
dodatkowego zarobku na utrzymanie. 
 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała, jaka jest teraz forma prawna Domu Dziecka 
„Agatos”. 
 
Wicestarosta J. Ruciński odpowiedział, że obecnie jest to Niepubliczny Dom Dziecka 
prowadzony przez podmiot gospodarczy. 
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Przewodnicząca A. Zielińska zapytała, czy w takiej formie może funkcjonować. 
 
Skarbnik L. Ochmańska odpowiedziała, że przepisy przewidują kilka form. Mogą być: 
Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Publiczne Domy Dziecka. Jednakże 
ustawodawca idzie w tym kierunku, że Domy Dziecka powinny zostać zlikwidowane na rzecz 
Rodzin Zastępczych. Dla dzieci będących w Domu Dziecka Państwa Drabików to nic nie 
zmienia, bo nadal będą funkcjonować jako duża rodzina. Państwo Drabik w prowadzenie tego 
domu wkładają bardzo dużo swojej pracy. 
 
Radny A. Szelążek zapytał ile jest dzieci w Domu Dziecka „Agatos”. 
 
Wicestarosta J. Ruciński odpowiedział, że dziewięcioro, dwoje dzieci własnych Państwa 
Drabików i jedno adoptowane. 
 
Radny A. Szelążek zapytał, jaką kwotę miesięcznie na jedno dziecko otrzymują Państwo 
Drabik. 
 
Wicestarosta J. Ruciński odpowiedział, że około 1300 złotych. Jest to kwota mniejsza niż  
w Publicznych Domach Dziecka. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w 2005 r. (druk nr 5/XXIII); 

 
Wicestarosta J. Ruciński powiedział, że wysokość środków PFRON przypadających według 
algorytmu w 2005 roku na realizację zadań stanowi kwota 1 137 275 złotych. Z tych 
pieniędzy trzeba 237 000 złotych wyjąć na uruchomiony WTZ w Goszkowie.  
 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała, przez kogo jest prowadzone są Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie. 
 
Wicestarosta J. Ruciński powiedział, że przez stowarzyszenie, które ma osobowość prawną.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. 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 6/XXIII); 
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Wicestarosta J. Ruciński powiedział, że został ogłoszony w odpowiednim czasie, zgodnie  
ze wszystkimi wymaganiami termin składania ofert do 31 marca na trzy zadania: prowadzenie 
DPS w Moryniu, prowadzenie DPS w Nowym Czarnowie i prowadzenie świetlic 
socjoterapeutycznych w ośmiu miejscowościach. Konkurs był ogłoszony w tych 
miejscowościach, w których były zawarte umowy z TPD w roku ubiegłym.  W tym czasie 
TPD (dla nas stroną jest podmiot, który ma osobowość prawną) Zarząd Rejonowy  
w Szczecinie zmienił  dwie miejscowości na inne i nie prowadzi w nich świetlic TPD. Stąd 
też, aby być w porządku wobec prawa dwa konkursy (DPS w Moryniu, DPS w Nowym 
Czarnowie) zostały rozstrzygnięte. Termin jest przedłużony do 20 czerwca tylko w sprawie 
prowadzenia świetlic, a naszą rolą jest dofinansowanie prowadzenia tych świetlic. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian  
do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 
2003-2015 (druk nr 7/XXIII); 

 
Wicestarosta J. Ruciński powiedział, że są tutaj zawarte tylko zmiany terminu a zadania 
pozostają bez zmian. Program jest niezbędny do tego, aby występować po jakiekolwiek 
środki pomocowe wspierające całą sferę pomocy społecznej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia do realizacji do końca 
2006 r. programu naprawczego Domu Dziecka w Binowie w związku z jego relokacją 
do placówki wielofunkcyjnej w Chojnie (druk nr 8/XXIII); 

 
Starosta J. Ruciński powiedział, że każda z naszych placówek ma uchwalony przez Radę 
Powiatu program naprawczy dochodzenia do standardów. W związku z tym, że rozpoczęto 
działania zmierzające do relokacji Domu Dziecka z Binowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Chojnie a Wojewoda rozlicza Powiat Gryfiński z terminów 
dochodzenia do standardów organizacyjnych i technicznych w Domu Dziecka w Binowie,  
to ten program musiał być stworzony po to żeby wykazać, że w Binowie nie będziemy łożyć 
nakładów na jakiekolwiek remonty i zamierzamy inwestować w Chojnie. Wszelkie sfery 
działania zostały rozpisane w uchwale przy założeniu, że w tym ośrodku będą funkcjonować 
dwie jednostki, które są prowadzone na podstawie różnych przepisów.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Technikum 
Informatycznego w Mieszkowicach (druk nr 9/XXIII); 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Liceum 

Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Gryfinie (druk nr 10/XXIII). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Zawodowej w Gryfinie (druk nr 11/XXIII), 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły 
Zawodowej w Mieszkowicach (druk nr 12/XXIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 

 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 

w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, 
oznaczonej nr działki 236, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, zabudowanej stacją 
transformatorową oraz przeznaczenia jej do oddania w użytkowanie wieczyste  
na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Szczecinie (druk nr 13/XXIII). 

 
Wicestarosta J. Ruciński powiedział, że tylko Rada Powiatu może decydować o zbyciu czy 
nabyciu mienia. ENEA ma transformator na będącej własnością Powiatu działce przy ulicy 
Łużyckiej. Aby dostosować tę działkę razem z zawartością do wymagań technicznych dzisiaj 
obowiązujących potrzebna jest duża suma pieniędzy. ENEA poinformowała, że jeżeli 
uregulowany zostanie stan prawny to gotowi są zainwestować. W związku z powyższym 
działka ta zostanie przekazana w użytkowanie wieczyste. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 14/XXIII).  
 
Skarbik L. Ochmańska powiedziała, że ta zmiana ma na celu wprowadzenie do budżetu 
środków z PFOŚ i GW w wysokości 775 000 złotych na realizację tych projektów, które już 
wcześniej zostały zatwierdzone jako zadania PFOŚ i GW. W tych zadaniach jest budowa 
kanalizacji deszczowych na drogach powiatowych oraz zadania oświatowe, które będą 
realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu tj. PUP, ZSP w Chojnie,  
ZSP w Gryfinie, Dom Dziecka w Trzcińsku, Dom Dziecka w Binowie i DPS w Nowym 
Czarnowie. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 15/XXIII). 

 
Skarbik L. Ochmańska powiedziała, że dotyczy to wprowadzenia do budżetu środków  
na stypendia dla studentów i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Są to środki, które będą 
realizowane w przyszłym roku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżetu Powiatu  
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 16/XXIII). 

 
Skarbik L. Ochmańska powiedziała, że w związku z podpisaną umową z Wojewodą 
Zachodniopomorskim wprowadzono środki ze ZPORR- u do budżetu dot. finansowania 
budowy drogi Bartkowo – Gajki, budowy windy i zakupu aparatury medycznej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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16. 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 na rok 2005 (druk nr 17/XXIII).  

 
Skarbik L. Ochmańska powiedziała, że ta uchwała ma charakter porządkujący. Wydatki  
(w załącznikach do budżetu), które są finansowane z funduszy strukturalnych i limity 
wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne. Te załączniki były  
już w projekcie budżetu, natomiast my je teraz wprowadzamy jako nasz wkład własny  
i środki ze ZPORR-u. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 18/XXIII). 

 
Skarbik L. Ochmańska powiedziała, że z wolnych środków z 2004 roku została nam kwota 
ponad 500 000 złotych. W związku z wnioskami społeczności lokalnych i Państwa Radnych 
wprowadzamy do budżetu kwotę 150 000 złotych na remonty dróg i chodników. To zadanie 
będzie realizowane przez PZD, natomiast już po podjęciu tej uchwały wspólnie z Radnymi 
zostaną podjęte decyzje. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 19/XXIII). 

 
Skarbik L. Ochmańska powiedziała, że wprowadzamy do budżetu 92 000 złotych. Jest to 
związane z remontem kuchni w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk  
nr 20/XXIII), 

 
Wicestarosta J. Ruciński powiedział, że są tu wprowadzane działania, które rozszerzają 
formy działalności SPZZOZ-u. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW  
w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 22/XXIII). 

 
Przewodnicząca A. Zielińska zapytała, na czym polegają zmiany w tej uchwale. 
Wicestarosta J. Ruciński odpowiedział, że zmiany dotyczą zestawień (zał. nr 2 do uchwały). 
Poz. 17 dot. wydatkowania pieniędzy, które musiały być przeznaczone w tym roku za prace 
związane z modernizacją obiektów w ZSP Nr 2 w Chojnie. Taka była umowa  
i to obciąża już budżet roku 2005. Poz. 18 jest to wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska dot. zakupu (z wygospodarowanej rezerwy przez fundusz) aparatu 
fotograficznego cyfrowego i  komputera przenośnego do obsługi tego wydziału. Ten wydział 
nie jest tylko urzędniczy. Część pracowników tego wydziału często wyjeżdża w teren i musi 
swoja pracę dokumentować. Ten sprzęt usprawni pracę. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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V. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca A. Zielińska w imieniu członków Komisji złożyła wniosek do Dyrektora 
PZD z zapytaniem czy jest możliwość udrożnienia drogi powiatowej w kierunku  
m. Rosnowo. 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 

          Aleksandra Zielińska 
 
 
 

Protokołowała: 
Agnieszka Małyszko 


