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PROTOKÓŁ nr 46/2006 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 26 czerwca 2006 r. 
 
 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało, do godz. 16.30 W posiedzeniu wzięło 
udział 4 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), oraz Wicestarosta Józef Ruciński, 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz, Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska i Sekretarz 
Powiatu Jerzy Herwart. Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji 
Aleksandra Zielińska. Porządek obrad 46 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian  
(zał. nr 2). Protokół z 45 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym 
punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał  
na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXVII). 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że Zarząd zobowiązał dyrektora PZD do wystąpienia 
do Burmistrza Gminy Chojna z wnioskiem o rozłożenie na raty kary za nielegalną wycinkę 
lipy. Radny zapytał czy spłata rat obowiązywałaby już od tego roku. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że są dwie decyzje Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w sprawie drzew i obie są niekorzystne dla Powiatowego Zarządu 
Dróg. W chwili obecnej podjęto takie działania, że w sprawie drzewa lipy skierowano 
zażalenie na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tak samo będzie  
w przypadku drzewa dębu. Jednocześnie zobowiązano PZD i dyrektora R. Dzioka  
o zwrócenie się do Burmistrza Konarskiego o rozłożenie płatności za drzewo lipę na raty. Pan 
Burmistrz odpowiedział negatywnie, ale zawarł w decyzji kilka nieprawidłowości, dlatego 
zostało to zaskarżone przez PZD powtórnie do SKO. Jeżeli płatność miałaby zostać rozłożona 
na raty to dotyczyłaby również bieżącego roku, ponieważ decyzje SKO nie wstrzymują 
egzekucji tychże kar. Jaka będzie ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie czas pokaże.  
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad  
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających 
Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz 
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego 
uprawnionych (druk nr 2/XXXVII).  

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że powyższa uchwała była już 
podejmowana przez Radę w kwietniu b.r. natomiast Wojewoda ją uchylił. Stało się tak, 
dlatego ponieważ w § 10 tej uchwały był zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
a powinien być, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych  
dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie  
na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 3/XXXVII).  

 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała, co się zmieniło w regulaminach 
przyznawania stypendiów, ponieważ były one już wcześniej uchwalane. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dotyczący działania 2.2 ZPORR 
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – Powiat Gryfiński  
do 4 lipca b.r. złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu. Wymaganym 
załącznikiem do wniosku aplikacyjnego jest uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przyjęcia Regulaminu dot. przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa 
maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński 
(druk nr 4/XXXVII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian  

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk  
nr 5/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 6/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.. 

 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian  
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.. 

 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu  

na trzeci kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk nr 8/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (druk nr 9/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu umowy  
o przejęcie długu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie przez NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie (druk 
nr 10/XXXVII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że w programie restrukturyzacyjnym 
szpitala, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu była deklaracja, że „INTERMED” może 
przejąć zadłużenie szpitala. Ponieważ życzeniem Rady było opiniowanie wszystkich 
projektów umów dot. szpitala tak też ta uchwała dot. zaopiniowania umowy w sprawie 
przejęcia długu SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przez NZOZ „INTERMED” SP. z o.o. 
w Nowogardzie zostaje Radzie przedstawiona do zaopiniowania. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał, na jakiej podstawie „INTERMED” przejmie długi szpitala.  
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że na podstawie Kodeksu Cywilnego. 
Jest umowa o przejęciu długu pomiędzy „INTERMED” a szpitalem. „INTERMED” 
przejmuje dług, czyli kwotę główną wraz z odsetkami i wtedy „INTERMED” staje się 
dłużnikiem.  
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał czy „INTERMED może odsprzedać długi szpitala. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że nie. Najpierw „INTERMED” 
przejmuje dług w całości, potem szpital zobowiązuje się do uzyskania od wierzycieli 
pisemnego potwierdzenia na to, że się zgadzają na zmianę dłużnika.  
 
Radny Andrzej Szelążek powiedział, że „INTERMED” na podstawie powyższej umowy 
zobowiązuje się do spłacenia długów szpitala. Radny dodał, że od momentu podpisania 
powyższej umowy od długu rosną cały czas odsetki i zapytał czy te odsetki obciążają 
„INTERMED”, który może sobie te kwoty odliczyć od czynszu dzierżawnego. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie. W interesie „INTERMED” 
jest jak najszybsze dogadanie się z wierzycielami, żeby dług, który przejmie od szpitala nie 
pogłębiał się, bo to będzie wtedy już dług firmy. Rada podejmując powyższą uchwałę próbuje 
uchronić się przed tym, aby nie zostać z długami tak jak to miało miejsce w przypadku 
SPZZOZ.  

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
 

 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 11/XXXVII). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 12/XXXVII). 

 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że pan Kasjan nie przystąpił do przetargu,  
w którym miał prawo pierwokupu powyższego lokalu użytkowego w związku, z czym zostaje 
ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż tego lokalu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
udziału 106/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego 
(druk nr 13/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  
i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. (druk  
nr 14/XXXVII). 

 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że należy wprowadzić zmiany w powyższym 
planie, dlatego, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane i przeznaczyć je na inne cele. 
Zmiana dot. zadań: wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz 
drzwi zewnętrznych – termomodernizacja jednostki powiatowej DPS Moryń. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, na jaką kwotę opiewa oferta cenowa na wykonanie 
powyższego zadania. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że na kwotę 70 000 złotych. Dodał, że kolejne 
zmiana, dot. wykonania węzła cieplnego - termomodernizacja jednostki powiatowej Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie. W roku ubiegłym została wprowadzona do planu kwota 100 000 
złotych, która miała zostać przeznaczona na modernizację przyłącza jednak trudno 
wykonywać takie prace, jeżeli węzeł jest nie zrobiony. W związku z powyższym odstąpiono 
od realizacji tego zadania w roku 2005 i zmiana będzie polegała na wykonaniu w pierwszej 
kolejności węzła cieplnego, na który przeznaczono kwotę w wysokości 160 000 złotych,  
bo tak wynika z dokumentacji. 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, co dalej będzie z budową drogi przy ulicy Mieszka I  
i czy jest jakaś odpowiedź w tej sprawie od Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w tej sprawie rozmowy z Urzędem 
Gminy Gryfino prowadził dyrektor PZD R. Dziok. Gmina deklaruje, że na sto procent 
powyższa inwestycja ruszy w tym roku. Pan Dziok wystosował pismo do pana Burmistrza  
z zapytaniem, w jaki sposób zamierza realizować tą inwestycję. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że na najbliższej sesji Rady Powiatu wystąpi  
w powyższej sprawie z interpelacją do pani Starosty.  
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Komisja złożyła wniosek, aby Dyrektor PZD udzielił informację n/t stanu realizacji zadania 
przy ul. Mieszka I w Gryfinie oraz czy uzyskano pisemną odpowiedź od pana Burmistrza  
H. Piłata, co do zaawansowania robót przy ul. Mieszka I w Gryfinie. 
 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała czy zadanie p/n docieplenie siedziby  
KP PSP zostało już zakończone. 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że to zadanie nie zostało jeszcze rozliczone. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 15/XXXVII). 

 
Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że kwoty zawarte w powyższej uchwale wynikają 
z wniosków złożonych przez dyrektorów. 
 
Radny Andrzej Szelążek zapytał czy wartości jednego punktu zostają takie same jak  
w poprzedniej uchwale. 
 
Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że te stawki zostają na podobnym poziomie. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska dodała, że w sierpniu 2005 roku wyszło 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatów. Dla pracowników 
obsługi jest podana wartość punktowa. Powyższy projekt uchwały ujednolica wartość 
punktów wynagradzania w Domach Pomocy Społecznej żeby nie było tak, że w każdym DPS 
jest inaczej a poza tym podwyższa w stosunku do roku 1999 o 50 złotych kwotę najniższego 
wynagrodzenia.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 16/XXXVII). 

 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart powiedział, że ustawa o finansach publicznych w wersji 
uchwalonej w ubiegłym roku wprowadziła obowiązek posiadania przez jednostki budżetowe 
statutów. Ustawa wprowadziła obowiązek, że po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia  
jej w życie, czyli do dnia 30 czerwca b.r. jednostki, które statutów nie mają muszą je uchwalić 
i stąd cała seria uchwał zatwierdzających statuty jednostek organizacyjnych Powiatu 
Gryfińskiego. Do tej pory jednostki organizacyjne działały na podstawie regulaminów 
organizacyjnych uchwalanych przez Zarząd. Teraz jednostki będą posiadały nadal swoje 
regulaminy, ale również i statuty.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu 
Dziecka „Promyk” w Trzcińsku Zdroju (druk nr 17/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu 
Dziecka w Binowie (druk nr 18/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu 
Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju 
(druk nr 19/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu 
Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie w Nowym Czarnowie (druk nr 20/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu 
Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach (druk  
nr 21/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.. 

 
 

21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (druk nr 22/XXXVII). 

 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 

22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie (druk nr 23/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Starostwu 

Powiatowemu w Gryfinie (druk nr 24/XXXVII). 
 
Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart powiedział, że zmiana w statucie polega na tym,  
że Referat Audytu i Kontroli został podzielony na dwa samodzielne stanowiska pracy.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 25/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 26/XXXVII). 

 
Radny Henryk Kaczmar zapytał czy kwota w  wysokości 158 tysięcy złotych zostanie 
przekazana PZD na bieżącą działalność. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że tak. Pan Dziok wydał większą 
sumę pieniędzy niż tą, którą miał zaplanowaną m. in. na „akcję zima”.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 

26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 27/XXXVII). 

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że początek następnej kadencji Rady 
będzie początkiem ogromnej reorganizacji oświaty powiatowej. Jeśli chodzi o szkołę  
w Mieszkowicach to wiązane były ogromne nadzieje z nową panią Dyrektor, która podjęła 
działania i utworzyła nowe atrakcyjne kierunki szkolenia jednak sytuacja jest taka,  
że cokolwiek by się stworzyło w Mieszkowicach to niż demograficzny powoduje, że nie ma 
żadnych szans żeby dokonać naboru takiego, który by spełnił oczekiwania Rady Powiatu 
zgodnie z budżetem zadaniowym. Szkoła w Mieszkowicach nie ma żadnych szans żeby 
dzisiaj się utrzymać z subwencji, którą przekazuje dla powiatu Ministerstwo Oświaty.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

 

27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 28/XXXVII). 

 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że szukając oszczędności, aby nie 
obciążać nadmiernie budżetu powiatu kredytem inwestycyjnym zostały napisane cztery 
projekty do Kontraktu Wojewódzkiego. Projekty dotyczą:  
- robót budowlanych związanych z przystosowaniem budynku internatu w Chojnie  
na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej  - Relokacja Domu 
Dziecka z Binowa do Chojny – wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego wynosi 
404.458,88 złotych (Wartość całkowita inwestycji 1.617.835,51 zł), 
- robót budowlanych związane z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku internatu  
SOSW w Chojnie - wkład własny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wynosi 218.994,46 
złotych oraz pozostałe koszty niekwalifikowane, niezbędne do zakończenia inwestycji 
wynoszą 283.779,28 złotych a całkowita wartość inwestycji wynosi 1.378.751,58 zł. 
- wyposażenia budynku i zaplecza sportowego SOSW w Chojnie gdzie wkład własny  
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wynosi 44.738,40 zł (Wartość całkowita inwestycji 
223.692 zł), 
- wyposażenia budynku Domu Dziecka relokowanego z Binowa do Chojny. Wartość 
całkowita inwestycji wynosi  – 412.992,59 zł a wkład własny w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego wynosi 103.248,15 zł. 
Skarbnik dodała, że jeżeli wszystkie powyższe projekty przejdą to zostaną środki na prace 
związane z przebudową, rozbudową i nadbudową zespołu budynków, zagospodarowaniem 
terenów rekreacyjnych i sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
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w Chojnie - etap II i III” w kwocie 1.955.908,87 złotych. Jeżeli projekty nie przejdą będą 
szukane inne rozwiązania. 
                                                                                                                                           

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XXX/386/2005 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok (druk nr 29/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.. 

 
 

29. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu 
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 30/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
30. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (druk nr 31/XXXVII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

31. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie 
(druk nr 32/XXXVII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
32. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie(druk nr 33/XXXVII). 

 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
 

33. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk nr 34/XXXVII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
Ad. 5. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała czy będzie remontowana droga  
do m. Stołeczna. 
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Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że na razie nie ma na to pieniędzy  
w budżecie PZD. Dodał, że do końca lipca odpowie radnym czy taka możliwość będzie żeby 
w tę drogę zainwestować. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że Zarząd powinien zaproponować jakiś projekt 
uchwały dot. przyznania określonej kwoty dla PZD. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że jest jak najbardziej za tym żeby 
zwiększyć środki panu Dziokowi, ale te pieniądze trzeba gdzieś znaleźć a to jest możliwe 
tylko dzięki pożyczce. 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 

  Aleksandra Zielińska 

Protokół sporządziła: 
Agnieszka Małyszko 


