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PROTOKÓŁ nr 38/2005 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dnia 12 grudnia 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), Skarbnik Powiatu Lilianna 
Ochmańska, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz a także Wicestarosta Józef Ruciński. 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Aleksandra Zielińska. 
Porządek obrad 38 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół z 37 
posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie 
stanowiska przez Radnych w sprawie projektów uchwał na XXX sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z prac Zarządu między sesjami. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, dlaczego Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne na wymianę 
stolarki okiennej w budynku DPS w Moryniu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że Naczelnik unieważnił 
postępowanie, dlatego ponieważ nie zgłosił się do tego przetargu żaden wykonawca.  
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska powiedziała, że w sprawozdaniu jest zapis mówiący 
o tym, że Zarząd nie wyraził zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu mieszkalnego 
mieszczącego się w budynku sali ZSP Nr 1 w Chojnie. W związku z powyższym Radna 
poprosiła o rozszerzenie tematu. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w tym lokalu mieszkał kiedyś 
woźny a następnie jeden z nauczycieli wraz z rodziną. Z chwilą, kiedy zwolniły się 
mieszkania na lotnisku w Chojnie ta rodzina wykupiła jedno z tych mieszkań i w związku  
z tym lokal przy sali opuściła. Obecnie jedna z Pań sprzątaczek zwróciła się z prośbą  
o wynajęcie tego pomieszczenia, natomiast Zarząd nie wyraził zgody na bezprzetargowe 
wynajęcie w/w lokalu. 
Wicestarosta Józef Ruciński dodał, że jest taka zasada, że jeżeli nieruchomość jest  
w trwałym zarządzie szkoły to wszystkie nieruchomości można zbywać w trybie przetargów 
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W związku z nową ustawą o najmie 
lokali wprowadzenie kogokolwiek do tego lokalu powoduje, że dana rodzina jest praktycznie  
nie do „ruszenia”. Natomiast z drugiej strony Dyrektor szkoły, jeżeli będzie chciał znaleźć 
nabywcę tego lokalu będzie musiał ogłosić przetarg na dzierżawę tego pomieszczenia. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska poprosiła o wyjaśnienie sprawy dot. budowy sali 
gimnastycznej w Chojnie. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w gazecie chojeńskiej pojawił  
się wywiad z Panem Grzegorzem Chmurą który powiedział, w że przydałaby się w Chojnie 
sala gimnastyczna. Pan Burmistrz Chojny wyszedł z propozycją, aby ewentualnie Powiatowi 
Gryfińskiemu przekazać hangar z lotniska w Chojnie na wzór hangaru, jaki znajduje  
się w Mieszkowicach. W związku z powyższym Zarząd przyjął  do wiadomości tą informację 
natomiast Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odpowiedział, że mimo 
chęci nie ma na razie możliwości finansowych na to, aby taka sala w Chojnie powstała. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XXX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podpisania umowy współpracy 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ 
„INTERMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie określającej wzajemne działania 
przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego  
i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji 
przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków 
publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami 
majątkowymi (druk nr 3/XXX).  

 
 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że umowa 
trójstronna jest realizacją uchwał, które zostały przywołane na wstępie powyższej umowy. 
Umowa jest trójstronna, ponieważ SPZOZ ma osobowość prawną i będzie zawierał umowy  
z firmą „Intermed” natomiast powiat jest organem założycielskim dla SP ZOZ. Ta umowa jest 
konsekwencją zawartej wcześniej umowy przedwstępnej, która została zawarta na podstawie 
uchwały Rady Powiatu, w której „firma „Intermed” została wybrana do przeprowadzenia 
restrukturyzacji w szpitalu. Najistotniejszymi elementami umowy, która dzisiaj jest 
przedstawiona jest skonsumowanie i wytyczenie szczegółowych zadań dla firmy „Intermed”  
i SP ZOZ. Umowa w generalnych założeniach mówi o tym, że „Intermed” nie tylko będzie 
przeprowadzał restrukturyzację, ale również będzie pilnował, aby szpital się nie zadłużał. 
Jednym z elementów restrukturyzacji była spłata zobowiązań wynikających z ustawy „203”, 
gdzie szpital na tę okoliczność zaciągnął pożyczkę z budżetu państwa. Ta pożyczka została 
zaciągnięta również na zobowiązania cywilno - prawne,  które miałyby zostać 
zrestrukturyzowane. W chwili obecnej ustawa „203” została zrealizowana, ponieważ 
pielęgniarki otrzymały swoje pieniądze. Umowa ma charakter generalny. Będą zawierane 
umowy cząstkowe pomiędzy szpitalem a firma „Intermed” i dlatego Zarząd wprowadził 
zapisy pozwalające mu opiniować te umowy tak, aby mieć kontrolę bieżącą nad tym, co się 
dzieje w szpitalu.    
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała czy sprzęt w szpitalu w jakimś stopniu 
stanie się własnością spółki „Intermed”. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że sprzęt nie stanie 
się własnością spółki. Rada Powiatu na jednej z wcześniejszych sesji podjęła uchwałę  
w sprawie wynajmowania, wydzierżawiania sprzętu, który jest we władaniu szpitala a także 
innych jednostek, dla których powiat jest organem założycielskim. Jeśli w przyszłości 
miałoby tak być jak jest zapisane w powyższej umowie, czyli przejęcie przez „Intermed” 
cesją kontraktu to ten kontrakt musi być realizowany na odpowiednim sprzęcie. Dzisiaj 
lekarze, którzy pracują w szpitalu pracują na kontraktach, czyli prowadzą działalność 
gospodarczą na majątku powiatu nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji  
ani finansowych ani w żaden sposób odpowiedzialności. „Intermed” gdyby miał przejąć  
ten kontrakt  to w jakiś sposób musi być związany i ponosić odpowiedzialność  
za wykorzystywanie tego sprzętu.  
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała czy kwota 5 000 złotych zapłaty  
za restrukturyzację szpitala będzie realizowana wstecz od dnia 17 sierpnia br. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie. Kwota  
ta będzie płacona od października tak jak jest zapisane w umowie. W umowie jest zapisane 
również, że wpuszczamy firmę „Intermed” na rynek, bo ma ona możliwość realizowania 
usług medycznych. Z drugiej strony firma „Intermed” za to, że zostaje wpuszczona na rynek 
musi pilnować interesów Szpitala Powiatowego w Gryfinie i poręczać swoim majątkiem 
zobowiązania, na których spłatę trzeba było wziąć pożyczkę z banku min. na restrukturyzację 
szpitala, spłatę zobowiązań wynikających z ustawy „203”. Tak też się stało, ponieważ szpital 
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poręczył swoim majątkiem, ale to dla banku było za mało, więc pożyczkę poręczyła firma 
„Intermed”.  
Radny Andrzej Szelążek zapytał, jaka jest granica zadłużania się powiatu. 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że maksymalnie budżet powiatu może być 
zadłużony na 29 894 000 złotych. Maksymalny roczny poziom zadłużenia może wynosić  
5 978 000 złotych. Powiat ma prognozowany poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych  
12 000 000 złotych, czyli niecałe 40 % jak również poziom zadłużenia na rok 2006 nie może 
być większy niż 2 410 000 złotych. Budżet państwa jest już tak mocno zadłużony,  
że wprowadzono „mechanizmy obronne”, dlatego że samorządy nie mogą upaść  
i to powoduje, że dług publiczny państwa liczy się z długiem jednostek samorządu 
terytorialnego jak również z długiem całej sfery zespołów zakładów opieki zdrowotnej.  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 4/XXX). 

 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska powiedziała, że w ostatnich dwóch 
latach zmienił się diametralnie sposób finansowania powiatu. Budżet państwa odszedł  
od dawania powiatom dotacji na rzecz dawania dochodów własnych. W związku  
z powyższym finansowanie zadań własnych następuje z dochodów własnych tj. z PIT -ów  
i z CIT –ów. Powiat posiada budżet zadaniowy, ponieważ każda złotówka jest po stronie 
wydatków skanalizowana  czy w Domach Pomocy Społecznej czy też w Oświacie. Budżet  
nie jest na pewno budżetem wymarzonym, ponieważ jeśli chodzi o inwestycje to byłaby 
potrzeba zrobienia ich dużo więcej. W budżecie na 2006 rok jest trochę środków na projekty 
unijne natomiast powiat nie może się wykazać promesami, dlatego że środki unijne  
się skończyły. Jednym z zagrożeń jest Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. 
Największym mankamentem tego Domu jest to, że znajdują się w nim dzieci, których pobyt 
finansowany jest tylko z budżetu państwa a tych środków jest za mało. Domy Pomocy 
Społecznej, w których znajdują się starsze osoby mające źródła dochodów w postaci rent  
i emerytur dochody mają większe. W wypadku tego Domu należy szukać innych rozwiązań 
tzn. organizacji czy to kościelnej czy charytatywnej, która poprowadziłaby to zadanie. Jeśli 
chodzi o Oświatę to tutaj jakby sytuacja jest odwrotna, dlatego że pieniądze w budżecie są,  
ale jest brak uczniów min. w szkole Ponadgimnazjalnej w Mieszkowicach. Zasada 
finansowania w szkołach jest taka, że pieniądze idą za uczniem i im uczniów jest mniej tym 
mniej subwencji oświatowej powiat otrzymuje na funkcjonowanie danej szkoły. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz dodał, że ten problem nie dotyczy tylko szkoły  
w Mieszkowicach aczkolwiek po analizie budżetu w powiecie widać, że właśnie w tej szkole 
jest największy spadek. Ilość uczniów przekłada się przez koszt jednostkowy ucznia w danej 
jednostce. W Mieszkowicach wychodzi 350 złotych na ucznia.  
Radny Andrzej Szelążek zapytał czy jest to kwota 350 złotych czy 3 500 złotych. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jest to kwota 350 złotych  
na ucznia miesięcznie w szkole w Mieszkowicach, ale ta kwota jest różna w różnych szkołach 
w zależności od tego czy szkoły posiadają dodatkowe pomieszczenia do utrzymania  
np. warsztaty czy internaty. Być może nowa dyrekcja tej szkoły, która zostanie wybrana  
w piątek będzie miała nowe pomysły na „uzdrowienie” tej szkoły. 
Radny Andrzej Szelążek zapytał czy szkoła w Mieszkowicach nie mogłaby bezpośrednio 
współpracować z Urzędem Pracy. Radny dodał, że z informacji, które posiada istnieją 
zapotrzebowania na różnych specjalistów i może byłaby to jedna z dróg do tego,  
aby w tej szkole złagodzić stan, jaki jest obecnie. 



 4

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że powiat nie ma absolutnie żadnego 
prawa na to, aby utworzyć jakikolwiek oddział w szkole bez uzyskania akceptacji Urzędu 
Pracy i Rady Zatrudnienia.  
Radny Andrzej Szelążek odpowiedział, że to rozumie tylko chciałby wiedzieć czy szkoła 
zwraca się z zapytaniem do Urzędu Pracy, na jakie określone stanowiska pracy jest 
największe  zapotrzebowanie. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że tak. Państwo przyjęło taką zasadę, 
że musi być 80% w szkole ponadgimnazjalnej dążących do średniego wykształcenia a 20% 
uczniów o kwalifikacjach zawodowych. Zdaniem Radnego jest to błąd. Nie ma żadnych 
przeciwwskazań na to, aby nowe kierunki zawodowe w szkołach tworzyć. Natomiast, jeśli 
chodzi o kursy doszkalające to są one na bieżące prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska dodała, że jeśli chodzi o szkolenia to tym nie należy 
się martwić. Europejski Fundusz Społeczny jest bardzo obszerny. Przewodnicząca dodała,  
że przez miesiąc ze Starostą szukała ludzi chętnych do wzięcia udziału w kursach i z trudem 
udało się znaleźć 3 osoby. Od nowego roku w sferze rolniczej będą działali również doradcy, 
którzy będą ludzi namawiali indywidualnie do wzięcia udziału w takich szkoleniach  
w porozumieniu z urzędami pracy. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska dodała również, że chciałaby wyrazić opinię szefów 
jednostek powiatu z terenu Gminy Trzcińsko – Zdrój, którzy są niezadowoleni, ponieważ  
w budżecie na 2006 r. nie ma nic na temat podwyżek dla nich.  
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że zasada tworzenia budżetu jest taka, że tworzy 
się go na poziomie wykonania  roku ubiegłego. Dochody jednostek np. DPS są określone: 
dotacja z budżetu, umowy z gminami i odpłatność od pensjonariuszy. Jeżeli Dyrektor potrafi 
to może z tych pieniędzy wygospodarować na podwyżki.  
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że został zmniejszony dochód, jeżeli chodzi  
o gospodarkę mieszkaniową. W związku z tym Radny zapytał czy to znaczy,  
że są przewidywane mniejsze wpływy z tego tytułu w 2006 r. H. Kaczmar zapytał również 
czy przewidywane wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 3 000 000 złotych  
są przybliżonymi wpływami z opłaty komunikacyjnej w 2005 roku. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jeśli chodzi  
o opłatę komunikacyjną to jest robiona kalkulacja opłat komunikacyjnych, które zostały 
zaplanowane w budżecie na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 r. natomiast, 
jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, czyli o wpływy ze sprzedaży nieruchomości  
to są one mniejsze. W materiałach poglądowych są przedstawione nieruchomości, które 
zostaną wystawione do sprzedaży w 2006 r. 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że w materiałach poglądowych do budżetu jest 
planowana na 2006 r. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 742 000 złotych  
dla DPS w Moryniu. Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki to jest to kwota 1 531 000 złotych.  
W związku z powyższym Radny poprosił o rozwinięcie tematu.  
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że na dzień  
31 grudnia zamykana jest jednostka budżetowa. Wszystkie zobowiązania, które wynikają  
na dzień 31 grudnia stają się zobowiązaniami powiatu min. „trzynastka”, która za rok 2005 
jest wypłacana w roku 2006 - też jest zobowiązaniem powiatu. Jeżeli powiat chciałby całą 
kwotę dotacji oddać Siostrom prowadzącym DPS w Moryniu i nie zostawiłby sobie tej części 
wynikającej z ‘trzynastki”, która się pracownikom należy to musiałby poszukać  
na nią pieniędzy w swoim budżecie.  
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że Wojewoda daje na 2006 rok kwotę w wysokości  
1 742 000 złotych a powiat 1 531 000 złotych przekazuje dla Sióstr. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że tak a 264 000 
złotych powiat zostawia min. na pokrycie „trzynastek” dla pracowników DPS w Moryniu. 
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Radny Henryk Kaczmar zapytał czy kwota 264 000 złotych powinna być zapłacona za 2005 
rok. 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie. Wojewoda 
daje wstępną kwotę dotacji na rok 2006. Ta kwota będzie później pomniejszana, jeżeli  
np. któryś z pensjonariuszy umrze. Na etapie projektowania budżetu poproszono DPS  
w Moryniu, aby obliczył wszystko to co będzie do zapłacenia w roku 2006 a jest 
zobowiązaniem z roku 2005.  
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska  powiedziała, że dochodzą do niej informacje o tym, 
że Dyrektor PZD mówi, że droga Warnice – Trzcińsko – Zdrój, która jest wpisana w WPI jest 
przez Radę Powiatu  odkładana do realizacji z jednego roku na drugi.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że wyjaśni tą sprawę i dodał  
iż nie sądzi aby Dyrektor PZD wprost taką opinię wyraził tylko być może został źle 
zrozumiany. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała czy są wypracowane wstępne propozycje 
do porozumień z gminami, jeżeli chodzi o utrzymanie dróg i chodników. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że tak. Będzie przekazana ta sama 
kwota, która była przekazana w 2005 roku plus 5% wynikające z inflacji. Kwota 150 000 
złotych na zadania realizowane wspólnie z gminami jest wpisana w budżecie. A. Nycz dodał, 
że w budżecie PZD jest również zabezpieczona kwota 300 000 złotych na ewentualne 
zapłacenie kar za wycięcie drzew tj. dębu i lipy. 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że z poprzedniego protokołu komisji można 
przeczytać, że jest osoba winna wycięcia w/w drzew. Radny odczytał fragment wypowiedzi 
A. Nycza z tegoż protokołu: „...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.” 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz poprosił o zwrócenie uwagi na to, że w zapisie 
wypowiedzi jest użyte słowo „jakoby”, które w zasadniczy sposób różnicuje jego wypowiedź. 
Pani Karasińska nie została wskazana jako winna. 
Radny Henryk Kaczmar odpowiedział, że została wskazana.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że ten zapis mówi o tym że to PUK  
w Chojnie twierdzi że to Pani Karasińska jest odpowiedzialna za tę sprawę. A. Nycz dodał,  
że każdy może tę wypowiedź interpretować jak chce, ale on jednoznacznie odcina się od tego, 
aby wskazywać kogokolwiek winnego w momencie, kiedy sprawa jest jeszcze niewyjaśniona. 
Nikt nie wskazuje Pani Karasińskiej jako winnej, ponieważ to nie jest rolą Rady  tylko 
Dyrektora Dzioka. Natomiast słowo „jakoby” wskazuje, że to PUK w Chojnie obwinia Panią 
Karasińską o to, że to ona wskazała wycięcie tego drzewa i nic więcej i tak należy  
tę wypowiedź rozumieć.  
Radny Andzej Szelążek powiedział, że wszystkie drzewa do wycinki są oznaczane.  
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz dodał, że wykonawca powinien przyjść  
z dokumentem na którym ma oznaczoną działkę i konkretne drzewo do wycięcia.  
Radny Henryk Kaczmar dodał, że w takim razie chyba nadzór PUK w Chojnie  
był beznadziejny. 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że nadzór nie ale wykonawstwo  
ze strony PUK w Chojnie było beznadziejne. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 5/XXX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2005 (druk nr 6/XXX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7/XXX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 
Ad. 5. 
 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
        Przewodnicząca Komisji 

              Aleksandra Zielińska  

 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 
 
 

 
 


