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PROTOKÓŁ NR 35/2005 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 26 września 2005 r. 
                 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.10. Posiedzenie odbyło 
się wspólnie z posiedzeniem Komisji Gospodarki. W posiedzeniu wzięło udział 4 członków 
Komisji (lista obecności – zał. nr 1), a także Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre, 
Członkowie Zarządu – Józef Ruciński i Adam Nycz oraz Skarbnik Powiatu Lilianna 
Ochmańska i Sekretarz Powiatu – Jerzy Herwart.  
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na to, aby posiedzenie obu Komisji prowadziła – 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki – Aleksandra Zielińska. Porządek obrad 35 posiedzenia 
Komisji został przyjęty jednogłośnie. Komisja przyjęła jednogłośnie protokół  
z 34 posiedzenia Komisji Gospodarki. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie 
stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXVII). 
 
Radny Henryk Kaczmar spytał o planowane zmniejszenie dochodów w Powiatowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 1 mln zł. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że jest to tylko i wyłącznie prognoza. Dokładana 
kwota przychodów będzie znana pod koniec roku. Plan przychodów i wydatków jest zaś 
uchwalany do końca stycznia.  
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (druk 
nr 2/XXVII). 

 
Radny Bolesław Paulski zabierając głos przypomniał, że swego czasu Komendant 
Powiatowy PSP Bronisław Tessar planował, że w Chojnie zostanie zbudowana baza  
dla samochodu ratowniczego. Stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie zostało w tej kwestii nic 
zrobione. Powiedział jednocześnie, że planowane jest zmniejszenie tego punktu ratowniczego 
o jeden etat i zastąpienie tam dyżurującego strażaka zawodowego, strażakiem – ochotnikiem. 
Przypomniał, że w rejonie Cedyni i Osinowa jest duża wypadkowość.  
Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre: Powiedziała, że przekaże tę sugestię 
Komendantowi i poprosi go odpowiedź.  
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Aleksandra Zielińska Kto jest za przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za 4 – osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXI/269/2004 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 (druk nr 3/XXVII).  
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Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały jest związane  
z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Budowa windy”.  
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Aleksandra Zielińska Kto jest za przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XXI/269/2004 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za 4 – osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu 

przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie na 2005 r. (druk nr 4/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Aleksandra Zielińska Kto jest za przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie 
na 2005 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za 4 – osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
Chojna prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu 
gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie (druk nr 5/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Aleksandra Zielińska Kto jest za przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Chojna 
prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za 4 – osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 

Gryfino prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu 
gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie (druk nr 6/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Aleksandra Zielińska Kto jest za przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino 
prowadzenia zadań z zakresu biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez 
Bibliotekę Publiczną w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za 4 – osoby, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 
7/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Aleksandra Zielińska Kto jest za przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za 4 – osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie (druk nr 8/XXVII). 
 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Aleksandra Zielińska Kto jest za przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę? 
Za 4 – osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych  
i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2006 r. (druk 
nr 9/XXVII). 

 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Aleksandra Zielińska Kto jest za przyjęciem 
projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych i określenia 
kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2006 r. w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za 4 – osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
V. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Radny Andrzej Szelążek spytał o aktualną sytuacją dotyczącą utrzymania oddziału 
ginekologiczno- położniczego w szpitalu? 
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Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre powiedziała, że zaraz pod objęciu obowiązków 
przez nowego dyrektora rozpoczęły się kontrole. Pierwsza była 27 czerwca, zaś 5 września 
przeprowadzona została kolejna. Podkreśliła, że w czasie przeprowadzania kontroli  
w wrześniu personel szpitala oraz władze powiatu odniosły wrażenie, że kontrola  
ma doprowadzić do takiej sytuacji, aby oddział ten został zamknięty. Powiedziała również,  
że na jej prośbę zostały przeprowadzone dodatkowe kontrole m.in. sanepidu. Te kontrole 
przeprowadzono. Kontrolerzy wykazali, że w związku z brakiem standaryzacji na oddziale 
ginekologicznym należy ten oddział zamknąć. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem z lipca 
2005 r. standaryzację należy osiągnąć do 2010 r. Zarzut był, więc bezpodstawny. Następnie 
powiedziała, że próbowano podważyć kwalifikacje personelu na oddziale. Ten zarzut również 
podważono pokazując zestawienie personelu wraz z ich kwalifikacjami, które jest  
na wysokim poziomie. 
Powiedziała, że w związku z tym została złożona do Prezesa NFZ – Jerzego Milera – skarga 
na sposób przeprowadzania kontroli przez oddział w Szczecinie. Dodała, że w czasie 
konferencji na temat funkcjonowania służby zdrowia, na którym był cały Zarząd Powiatu 
ustalono termin spotkania z Panem Markiem Makowskim – dyrektora NFZ – Oddział 
Szczecin oraz konsultantem wojewódzkim ds. ginekologii i położnictwa – Panem 
Zbigniewem Celewiczem. Spotkanie to odbyło się 21 września. Na spotkaniu tym zostały 
wyjaśnione wszelkie sporne sprawy dotyczące sytuacji na oddziale ginekologiczno – 
położniczym oraz zapewniono, że oddział ten nie zostanie zamknięty.  
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
                Przewodnicząca Komisji 
 
                 Aleksandra Zielińska 
 
Protokołował: 
Marcin Wegner 
 
 


