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PROTOKÓŁ nr 37/2005 

z posiedzenia Komisji Gospodarki 
w dniu 25 listopada 2005 r. 

                 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do godz. 16.30. W posiedzeniu wzięło 
udział 5 członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1), a także Skarbnik Powiatu 
Gryfińskiego Lilianna Ochmańska, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz oraz Wicestarosta 
Józef Ruciński. 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Aleksandra Zielińska. 
Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji został przyjęty bez zmian (porządek obrad –  
zał. nr 2). Protokół z 36 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. IV. 
Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
Radny Henryk Kaczmar zapytał jak przedstawia się sprawa dot. wycinki drzew w Chojnie. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że sprawa dot. wycinki dwóch drzew 
tj. dębu i lipy. W zeszłym roku jeden z Radnych Gminy Chojna kilkakrotnie zgłaszał  
się z pismem do Pani Starosty Ewy De La Torre o interwencję w trzech sprawach . Adam 
Nycz dodał, że w związku z powyższym zorganizował wyjazd, na który zostali zaproszeni 
Radni Powiatowi mieszkający w Chojnie tj. Pan Bolesław Paulski, Pan Bronisław Sakowski 
oraz Pan Krzysztof Ziętek jak również byli obecni Pan Ryszard Dziok  
i Zdzisław Skrycki oraz Pan Skrzypczyk Radny Rady Miejskiej w Chojnie. Ustalono,  
że trzeba wyciąć chory klon, ograniczyć prędkość na tym odcinku drogi jak również położyć 
kawałek chodnika. Sprawa została zakończona. Pan Ryszard Dziok przyjął to zlecenie  
i rozpoczął procedurę. Adam Nycz powiedział, że któregoś dnia jadąc do Cedyni odebrał 
informację, że został wycięty dąb – zamiast chorego klonu. Pani Karasińska z Powiatowego 
Zarządu Dróg, która była odpowiedzialna za całą procedurę wskazała jakoby 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie wycięcie tego drzewa. PUK w Chojnie 
wyciął drzewo tylko nie to, które było do wycięcia. Sprawa jest w dalszym ciągu w toku. 
Istnieje realne zagrożenie, że Powiat zostanie obciążony kwotą około 330 tys. złotych  
za wycięcie tego drzewa. Konsekwencje całej tej sprawy mogą być takie, że Pan Burmistrz 
Chojny może w ciągu 14 dni wejść na konto Powiatu Gryfińskiego i w całości te pieniądze 
pobrać, nawet, jeśli Powiat odwołałby się do Naczelnego Sądu Administracyjnego  
to i tak to nie zatrzymuje procesu pobrania tych środków. Jaka będzie decyzja 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego to nie wiadomo, ale nawet gdyby była zła  
dla Powiatu Gryfińskiego to trzeba będzie się jeszcze raz odwołać z roszczeniem do PUK  
w Chojnie za wyrządzenie szkody. Jest to możliwe, ale nie wstrzymuje egzekucji ze strony 
Pana Burmistrza. Jest również sprawa drzewa tj. lipy. Z informacji i opinii PZD wynika,  
że drzewo to wymagało ścięcia ze względów bezpieczeństwa. Różnice między stronami  
tj. PZD a Gminą Chojna polegają na tym, że Gmina uważa, że niekoniecznie to drzewo 
nadawało się do ścięcia. W związku z powyższym sytuacja jest bardzo nieprzyjemna,  
ale takie są konsekwencje działań pochopnych i nieprzestrzegania procedur – nie oceniając  
w tej chwili którejś ze stron. 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że tyle się drzew wycina ile jest koniecznym. Radny 
dodał, że połowa drzew na drodze Chojna – Trzcińko – Zdrój powinna zostać usunięta, 
ponieważ są na nich zgnilizny zewnętrzne. Tego bezpośrednio się nie widzi, ale są to drzewa, 
które powinny zostać usunięte ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, na jaką kwotę opiewa orzeczenie sądowe w w/w sprawie. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jest to koszt idący w setki tysięcy 



 2

złotych. Dodał również, że nikt na dzień dzisiejszy nie powinien w tej sprawie wyrokować 
skoro nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć dot. tej sprawy.  
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji 
pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: 
„Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Moryniu”( (druk nr 2/XXIX). 

 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska powiedziała, że sprawa DPS w Moryniu jest 
wszystkim dobrze znana bo od dawna się na ten temat rozmawia. W związku, z czym 
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś pytania do projektu w/w uchwały. 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, na jakich zasadach będą przyjmowani do pracy ludzie 
pracujący w DPS w Moryniu. 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że w  § 2 ust. 1 kolejnej uchwały 
jest zapis rozwiązujący problemy pracowników z powodu zlecenia prowadzenia Domu 
Siostrom Benedyktynkom. 
Wicestarosta Józef Ruciński dodał, że pierwsza uchwała dot. przekazania zadania 
prowadzenia DPS w Moryniu Siostrom Benedyktynkom. Druga uchwała dot. przekazania 
majątku w użyczenie, ponieważ organizacja prowadzona przez Siostry nie ma swojej bazy, 
więc zostaje im przekazane prowadzenie zadania wraz z majątkiem. Trzecia uchwała  
dot. likwidacji. Nie likwiduje się Domu jako Domu Pomocy Społecznej tylko zostaje 
zlikwidowany jako jednostka organizacyjna Powiatu Gryfińskiego. Na mocy cesji  
i na podstawie art. 23' Kodeksu Pracy pracownicy DPS zostają przejęci przez organizację 
prowadzoną przez Siostry. Dokumentacja dotychczasowa DPS w Moryniu zostaje przejęta  
i zarchiwizowana przez Powiat. Umowa może zostać podpisana na okres nie dłuższy niż 5 lat, 
bo tak wynika z ustawy. 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał czy organizacja, która będzie miała dany budynek  
w użyczeniu i w niego zainwestuje a po 5 latach przegrywa przetarg na dalsze prowadzenie 
danej organizacji to czy może ona rościć od Powiatu zwrócenie poniesionych przez 5 lat 
kosztów łożonych na dany budynek. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że nie. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała czy standardem jest również ilość osób 
zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że tak.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki 
organizacyjnej powiatu pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Moryniu (druk  
nr 3/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
na okres 5 lat w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 236/1 o pow. 208 
m2, 235/1 o pow. 152m2, 133 o pow. 12,707m2, 210 o pow. 195 m2, 232/1 o pow. 
1.062 m2, położonej w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 4/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXIX), 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania pierwszeństwa  
w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania pierwszeństwa  
w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, 
stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 8/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  
§ 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, 
a Gminą Mieszkowice (druk nr 9/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 332 o pow. 0,2438 ha, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiącej własność 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatową Zarząd Dróg w Gryfinie” (druk  
nr 11/XXIX). 

 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że powyższa uchwała dot. .zmiany zapisów  
w Regulaminie Organizacyjnym. Do tej pory Powiatowy Zarząd Dróg był zakładem 
budżetowym a w chwili obecnej będzie jednostką organizacyjną powiatu.   

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXV/311/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. (druk  
nr 12/XXIX); 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania 
stypendium Starosty Gryfińskiego dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 13/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 14/XXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

 
Skarbnik Lilianna Ochmańska powiedziała, że ponieważ umowa, która była podpisana 
pomiędzy samorządem województwa a samorządem powiatowym dot. środków, które  
de facto są w Funduszu Pracy. Środki te zostały wprowadzone do budżetu, ponieważ 
beneficjentem ich jest Powiat. Trwały dyskusje czy środki Unii Europejskiej zasilające 
Fundusz Pracy mają znaleźć się w budżecie państwa czy mają tymi środkami zarządzać 
powiaty. W konsekwencji przeprowadzonych rozmów Minister opowiedział się za tym,  
że beneficjentem tych środków ma być Powiatowy Urząd Pracy i one nie mogą przechodzić 
przez budżet powiatu. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała Panią Skarbnik czy uważa ona, że lepiej 
byłoby gdyby te pieniądze przechodziły przez budżet Powiatu. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, iż uważa, że powinno być tak samo jak  
z Funduszem Ochrony Środowiska i z Funduszem Geodezji i Kartografii - Rada Powiatu 
powinna  czuwać nad tymi pieniędzmi i te pieniądze powinny być w budżecie Powiatu  
i podlegać kontroli.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, dlaczego plan przychodów zmniejsza się o kwotę 62 000 
złotych, czy to znaczy, że było mniej wniosków. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie. Kwota została zwrócona z wielu 
przyczyn min. z powodu utracenia przez część stypendystów prawa do uzyskania stypendium 
jak również ze względu na konieczność okazywania rachunków przez uczniów do wypłacenia 
stypendiów.   

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

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

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 20/XXIX). 
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Radny Krzysztof Ziętek zapytał, dlaczego w projekcie powyższej uchwały zmniejsza się 
plan wydatków budżetowych na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 50 000 złotych,  
z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jest to spowodowane tym, że szkoła 
niepubliczna rozlicza się z Powiatem z ilości dzieci siedzących w ławkach. Jeżeli szkoły 
wykazują mniejszą ilość dzieci to wtedy te pieniądze są przekazywane na jednostki 
organizacyjne Powiatu.  
Radny Krzysztof Ziętek zapytał czy jeżeli szkoły niepubliczne wykazałyby większą ilość 
uczniów to czy powiat zwiększyłby im wtedy budżet. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że tak. Powiat wtedy musiałby wystąpić  
do  Ministra Edukacji o zwiększenie subwencji oświatowej. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 r. (druk nr 21/XXIX). 

 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, dlaczego Naczelnik Wydziału Promocji, Informacji  
i Współpracy Międzynarodowej wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków  
o kwotę 14 600 złotych na promocję jednostek samorządu terytorialnego. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że Pan Naczelnik wystąpił, dlatego 
ponieważ zabrakło mu pieniędzy. Wynika to z tego względu, że w budżecie na rok 2005  
w Promocji były tylko pieniądze związane z projektami unijnymi. Natomiast w tym roku  
z Promocji nagradzane były osoby, które są wybitne dla Powiatu Gryfińskiego. Nie można 
było tego zrealizować za pomocą pieniędzy unijnych, dlatego że projekty już się zakończyły. 
Nowego projektu Powiat nie dostał i dlatego trzeba dołożyć pieniądze dla w/w wydziału. 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, na co zostaną przekazane pieniądze z rezerwy ogólnej  
w wysokości 249.763 złotych.  
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie wiadomo czy te pieniądze w ogóle 
będą, dlatego że nie został sprzedany jeszcze budynek Domu Dziecka w Binowie oraz 
budynek na ulicy Szczecińskiej w związku, z czym powiat ma niezrealizowane dochody. 
Może być tak, że te pieniądze, które będą miały zbilansować budżet to one w ogóle nie będą 
wydatkowane.  
Radny Henryk Kaczmar dodał, że dzisiaj Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie tych 
pieniędzy a Zarząd później przyzna je tam gdzie będą potrzebne. 
Radny Krzysztof Ziętek dodał, że rezerwa ogólna, jeżeli będzie to zostanie rozdzielona 
uchwałą Zarządu a nie Rady Powiatu. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że pieniądze są dzielone uchwałą Zarządu, 
ale jeżeli Radni sobie życzą to mogą zostać podzielone uchwałą Rady Powiatu. 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XX/246/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. (druk nr 22/XXIX).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2005 (druk nr 23/XXIX).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. V. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Zapoznanie się komisji z wnioskami jakie wpłynęły do Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie do realizacji na 2006 r. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że Rada Powiatu przyjmuje priorytety 
inwestycyjne w powiecie i określa je na dany rok. Radny dodał, że pewne rzeczy  
do wykonania występują nagle i przypomniał sprawę dot. remontu dachu w budynku 
warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie gdzie inwestor powiedział, 
że jeżeli dach nie zostanie wyremontowany to wówczas w tym obiekcie zabroni prowadzenia 
działalności oświatowej. 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że w zestawieniu wniosków widać że jednym  
z wnioskodawców jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Radny 
dodał, że Straż Pożarna w ogóle nie zajmuje się południem Powiatu. 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że w pierwszej części zestawienia znajdują  
się wnioski wynikające z zadań które będą kontynuowane albo realizowane na własnych 
obiektach. Łączna kwota na zadania własne inwestycyjne wynosi 921.500 złotych przychód 
na cały rok 2006 wg sprawozdań wynosi ok. 1000 000 złotych. Natomiast wnioski z innych 
jednostek wpłynęły na kwotę w wysokości 977.550 złotych. W związku z powyższym Powiat 
nie ma za wiele pieniędzy żeby dzielić się z gminami. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz dodał, że przez okres siedmiu lat na Straż Pożarną 
zostały wydane ogromne pieniądze. 
Radny Krzysztof Ziętek odpowiedział, że to się zgadza tylko, że pieniądze  
te są wydatkowane tylko na zabezpieczenie Gryfina natomiast południe powiatu nic z tego  
nie ma. 
Radny Andrzej Szelążek dodał, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu pytał Pana 
Komendanta Wojciecha Tessara o to czy zostanie zakupiony samochód bojowy dla jednostki 
w Chojnie i w odpowiedzi usłyszał, że Pana Komendanta to nie interesuje. 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że mimo wszystko powinno się wziąć pod uwagę 
wnioski, które złożyły gminy do PFOŚ i GW, ponieważ przy czterech wnioskach składanych 
przez np. Gminę Moryń przynajmniej jeden powinien zostać zrealizowany. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że to czego dot. dyskusja jest jak 
najbardziej logiczne tylko że konkretnie można dyskutować na w/w temat wtedy kiedy będzie 
realna prognoza, czyli wycenienie ile tych środków będzie. Radny dodał, że będzie głosował 
za tym żeby najpierw były zabezpieczone potrzeby jednostek powiatowych. Szpital jest 
„konieczności i szkoły również są „koniecznością”. Jeżeli potrzeby Powiatowe zostaną 
zaspokojone i zostaną jakieś środki to wtedy zdaniem A. Nycza można rozważać potrzeby, 
jakie zgłaszają gminy. 
Radny Henryk Kaczmar dodał, że ma nadzieję, iż w styczniu komisja powróci do rozmowy 
na w/w temat 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
        Przewodnicząca Komisji 

                    Aleksandra Zielińska 

 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


