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PROTOKÓŁ nr 43/2006 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dnia 07 kwietnia 2006 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało, do godz. 15.00 W posiedzeniu wzięło 
udział 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Powiatu Ewa De La Torre, 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart oraz Naczelnik 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek. Posiedzenie 
otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Aleksandra Zielińska. Porządek 
obrad 43 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół z 42 posiedzenia 
komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska 
przez Radnych w sprawie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.4. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
przekazał w formie pisemnej członkom komisji zestawienie inwestycji i remontów 
przeprowadzonych w latach 1999-2002 oraz 2002-2005. (zał. nr 3). J. Siwek powiedział,  
że w okresie obecnej kadencji na termomodernizację obiektów powiatowych została wydana 
kwota w wysokości 4 163 815 złotych. W roku bieżącym dojdzie jeszcze kwota około  
850 000 złotych, która obejmie termomodernizację ścian i elewację w dwóch szkołach  
w Mieszkowicach oraz elewację budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie jak również wymianę okien  
w DPS w Moryniu. 
 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała, na czym polega Program Norweski. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
odpowiedział, że program wspiera projekty z zakresu ochrony środowiska 
(termomodernizacja, wymiana instalacji centralnego ogrzewania). Aby ubiegać się o dotacje 
ze środków Mechanizmu Norweskiego trzeba mieć opracowaną dokumentację. 
 
Starosta Ewa De La Torre powiedziała, że Fundusz Norweski nastawiony jest na działania 
proekologiczne. Celem jest sfinansowanie w Europie tego typu działań, które polepszą stan 
środowiska.  
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek dodał, 
że finansowanie projektu odbywa się za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. 
 
Starosta Ewa De La Torre dodała, że wkład własny może zostać pokryty z Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten montaż finansowy w oparciu o Komponent 
Norweski powoduje, że to zadanie jest do realizacji już w kolejnej kadencji, ale jest to pomysł 
na to jak zakończyć proces termomodernizacji, co powoduje w konsekwencji oszczędność 
wydatków na energię cieplną w granicach 30 %.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że dzisiaj dowiedział się, że prawdopodobnie akcyza 
oleju opałowego ma zostać zrównana z akcyzą oleju napędowego. Powiat próbuje szukać 
oszczędności dokonując min. dociepleń budynków, ale cena praktycznie i tak zostaje taka 
sama. 
 



 2

Starosta Ewa De La Torre powiedziała, że to nie jest dobre, ale wtedy jednym zyskiem jest 
to, że po zabiegach termomodernizacji nie zmniejszą się opłaty za energię o 30 %, tylko będą 
to wydatki na tym samym poziomie.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że środki z Funduszu Ochrony Środowiska są coraz 
mniejsze, ale należy kontynuować zadania w takim zakresie, w jakim jest to jeszcze możliwe. 
 
Starosta Ewa De La Torre powiedziała, że ubolewa nad tym, że nie ma równego podziału 
kwoty, która wpływa za korzystanie ze środowiska między gminę Gryfino a powiat. Gmina 
Gryfino ma z tego tytułu więcej pieniędzy niż Powiat Gryfiński.  
 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała, jakie remonty jeszcze w tym roku będą 
przeprowadzone w ZSP Nr 2 w Gryfinie. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
odpowiedział, że będą wymieniane duże okna w budynku warsztatów, w którym są bardzo 
duże starty ciepła. Dach został już wyremontowany, ale jest to jeszcze za mało. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że przetarg na wymianę okien w Moryniu nie doszedł 
do skutku. 
 
Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Józef Siwek 
odpowiedział, że przetarg ten będzie wznawiany. 
 
Ad.5. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 3/XXXV).  

 
Starosta Ewa De La Torre powiedziała, że powiat posiada dwóch delegatów do Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego tj. pan G. Downar  
i J. Ruciński, którzy w dniu dzisiejszym są w Kołobrzegu na posiedzeniu tego Związku. 
Związek podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu, która musi zostać zaakceptowana przez 
wszystkich sygnatariuszy i członków Związku. Zmiana polega na tym, że dodano § 33  
i zmieniono § 36. Stało się to uchwałą Związku Celowego a Rada Powiatu ma tylko 
zaakceptować to, co Związek uchwalił. Związek został zawiązany po to, aby wspólnie 
współfinansować tworzenie jednolitego systemu geodezyjno – kartograficznego, który 
zawiera w sobie część graficzną i część opisową. Polega to na tym, że ten system nie jest 
zunifikowany i w gminach oraz poszczególnych powiatach a także w województwach działają 
różne systemy. Ten Związek ma na celu unifikację tych wszystkich systemów, aby one 
nawzajem do siebie pasowały, aby były kompatybilne. To wymaga ogromnych pieniędzy, 
oprogramowania, ale także wspólnego pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV).  

 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV).  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 6/XXXV).  
 
Starosta Ewa De La Torre powiedziała, że wojewoda uchylił poprzednią uchwałę w sprawie 
likwidacji SPZZOZ. Nie miał zastrzeżeń, co do pięcioletniego terminu likwidacji,  
ale zakwestionował paragraf uchwały, który mówił o sposobie zadysponowania majątkiem. 
Starosta dodała, że jeżeli do środy zostanie przygotowany inny montaż finansowy pod spłaty 
zobowiązań mimo braku tego majątku to wtedy Zarząd poprosi Radę o przyjęcie 
autopoprawki Zarządu, a ta autopoprawka będzie dot. tylko rozwinięcia § 3 o pokazanie 
mechanizmów za pomocą, których w ciągu 5 lat wierzyciele zostaną spłaceni i wtedy chyba 
nie będzie już powodu do uchylania tejże uchwały. Na dzień dzisiejszy rozstrzygnięcie 
nadzorcze nie jest jeszcze prawomocne, ponieważ w ciągu 30 dni od jego podjęcia służy 
powiatowi skarga do NSA i dopiero po 30 dniach mogło ono by wejść w życie.  
 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała czy jest jakiś pomysł na to, aby spłacić 
wierzycieli. 
 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że Zarząd chce zwrócić się o pomoc do Skarbu 
Państwa o udzielenie pożyczki, która ma niewątpliwie korzystniejsze warunki spłaty i może 
zostać udzielona na długi okres czasu np. 20 lat, niż kredyty komercyjne.  
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał, w jakiej wysokości jest oprocentowany kredyt zaciągnięty 
z budżetu państwa. 
 
Skarbnik Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że jest to oprocentowanie na minimalnym 
poziomie. 
 
Starosta Ewa De La Torre powiedziała, że maksymalny poziom zadłużenia powiatu może 
wynosić 60 % jego rocznego budżetu. Powiat Gryfiński ma zadłużenie na poziomie 26 %. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał jak przedstawia się sytuacja finansowa innych powiatów. 
 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że powiaty, które w 1999 roku 
zrestrukturyzowały zadłużenie, nie miały żadnych kłopotów z „trzynastkami”, wypowiedziały 
umowy z pielęgniarkami na nowych warunkach albo sprywatyzowały szpitale nie mają 
długów. Tam gdzie są szpitale publiczne są ogromne długi. W województwie lubuskim dług 
jednego ze szpitali wojewódzkich wynosi tyle ile wynosi budżet tego województwa na cały 
rok. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Ad. 6. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał czy pan Dziok mając swój budżet z pewnym zadłużeniem 
może przystępować do prac po zimie. 
 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że już do takich prac przystąpił. W Gryfinie 
wszystkie dziury na drogach powiatowych zostały już zlikwidowane i pan Dziok 
konsekwentnie przechodzi do prac drogowych w pozostałych gminach. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał czy przedsięwzięcie zapisane w uchwale budżetowej  
na kwotę 150 000 złotych, które było realizowane w ubiegłym roku przez pana Dzioka  
dot. budowy chodników nie będzie zagrożone w roku bieżącym.     
 
Starosta Ewa De La Torre odpowiedziała, że w tej kwestii nic nie było zmieniane. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
        Przewodnicząca Komisji 

            Aleksandra Zielińska  

 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 
 


