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PROTOKÓŁ nr 47/2006 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 7 lipca 2006 r. 
 
 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało, do godz. 15.40 W posiedzeniu wzięło 
udział 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Etatowy Członek Zarządu Adam 
Nycz, Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska oraz Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart. 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Aleksandra Zielińska. 
Porządek obrad 47 posiedzenia komisji został przyjęty bez zmian (zał. nr 2). Protokół  
z 46 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia było 
zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad. 4. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu 
ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego (druk nr 2/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2006” (druk nr 3/XXXVIII).  

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (druk  
nr 4/XXXVIII).  

 
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, co się zmieni, kiedy Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
zostanie wchłonięty przez szpital. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że cesją miały zostać przekazane 
zadania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. „INTERMED”. Miał pozostać szpital jako taki  
z ZOL-em w swoich strukturach. Adam Nycz dodał, że jest to potrzebne, dlatego ponieważ 
zostały podpisane przez powiat umowy ze ZPORR.  Polega to na tym, że winda i sprzęt 
szpitalny zakupiony ze środków Unii Europejskiej musi być wykorzystywany  
przy publicznym szpitalu przez okres 5 lat inaczej trzeba będzie zwrócić kwotę w wysokości 
2.000.000 złotych. Również w grudniu 2007 roku kończy się restrukturyzacja wypłat z tytułu 
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„ustawy 203”. Toczyły się kilkakrotnie rozmowy z dyrektorem  Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy  
w Gryfinie panią Dorotą Rydzwską – Sirant w sprawie włączenia ZOL-u do struktur szpitala. 
Naturalnie, co do tych zmian są opory ze strony pani dyrektor ZOL-u. W pierwszej rozmowie  
z panią dyrektor pani Starosta wyraziła się wprost, że dążyć będzie do prywatyzacji ZOL-u. 
Na dzień dzisiejszy patrząc na aspekt prawny powyższego nie jest to możliwe  
do zrealizowania tak od razu. Pani dyrektor ZOL-u Dorota Rydzewska - Sirant jest 
kierownikiem jednostki, jednak nie ma osobowości prawnej takiej, aby mogła przejąć ZOL  
w sposób naturalny - za pieniądze. Pani Dyrektor potwierdza wolę prywatyzowania Zakładu, 
niemniej jednak procedury prawne trochę by potrwały. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że pani Starosta mówiła o przekazaniu ZOL-u  
dla szpitala, ale pod warunkiem, kiedy szpital zostanie oddłużony, natomiast w powyższej 
uchwale nie ma takiego zapisu. Radny złożył wniosek, aby w uchwale w sprawie 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 
w Gryfinie wprowadzić pod § 7 dodatkowy paragraf w brzmieniu: 
 
§ 8 – Warunkiem niezbędnym włączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie  
do struktur Szpitala Powiatowego w Gryfinie jest całkowite oddłużenie Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie.  
 

 Komisja przyjęła z powyższą zmianą większością głosów  
przedstawiony projekt uchwały. 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji na realizację 

zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 
roku (druk nr 5/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk 
nr 6/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, 
stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 
m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2 (druk nr 7a/XXXVIII). 

 
Radny Henryk Kaczmar zapytał na jaki okres czasu powiat będzie wydzierżawiał swój 
teren dla ZEDO. 



 3

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że na okres 10 lat. Powyższa uchwała 
jest tylko przyzwoleniem Rady Powiatu na to, aby Zarząd mógł prowadzić negocjacje w tej 
sprawie.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie 
zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, 
zabudowanej budynkiem przychodni (druk nr 8/XXXVIII). 

 
Na posiedzenie przybyła pani Lucyna Zawierucha Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 
 
Lucyna Zawierucha powiedziała, że nieruchomość, o której jest mowa w powyższej 
uchwale to budynek Przychodni, który ma zostać przekazany firmie „INTETMED” zgodnie  
z zawartym wcześniej porozumieniem. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 9/XXXVIII). 

 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz powiedział, że Burmistrz Chojny Wojciech 
Konarski wydał tytuł wykonawczy na drzewo lipę i zablokowane zostały konta Powiatowego 
Zarządu Dróg. Dodał, że w dniu wczorajszym był na rozmowie u pana Burmistrza w wyniku, 
której doszło do porozumienia polegającego na tym, że zostanie podpisana ugoda. Polegała 
będzie ona na tym, że Burmistrz rozłoży spłatę za drzewo - lipę na cztery raty w 2006 r., 
natomiast spłata kary za drzewo - dąb zostanie przesunięta na następny rok. Takie 
rozwiązanie pozwoli na całkowitą blokadę odsetek.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał czy w dniu dzisiejszym zostanie przelana na konto Gminy 
Chojna kwota w wysokości 150.000 złotych. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w dniu dzisiejszym zostanie 
przelana na konto Gminy Chojna kwota w wysokości 150.000 złotych. Do końca roku  
w ratach będzie spłacana reszta należności do sumy 600.000 złotych. W momencie, kiedy 
powiat wpłaci pierwszą ratę wszystkie odsetki z kar za drzewa - lipę oraz dąb zostaną  
zablokowane. Adam Nycz dodał, że to nie wstrzymuje tytułu wykonawczego, ale wcale  
nie oznacza, że zostały wyczerpane wszystkie procedury dot. drzew. Do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego jest wniesiona sprawa dot. drzewa lipy i to samo będzie  
w przypadku drzewa dębu. Na dzień dzisiejszy jednak pieniądze trzeba płacić, ale jeżeli 
sprawy zostałyby wygrane to wtedy nastąpi pobór pieniędzy z odsetkami. W dniu dzisiejszym 
jak zostanie wpłacona pierwsza rata, natychmiast dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Ryszard Dziok będzie musiał wystąpić do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie  
o tzw. regres, czyli nienależyte wykonanie zadania, ponieważ zlecenie było na wycięcie 
drzewa - jesionu a wycięto drzewo - dąb.  
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Radny Henryk Kaczmar zapytał jak wygląda sprawa w związku z interpelacją, którą złożył 
na poprzedniej sesji Rady Powiatu dot. remontu przy ul. Mieszka I w Gryfinie. 
 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że rozmawiał z panią Kubiak, która 
jest odpowiedzialna za realizację tego zadania. Gmina Gryfino dopiero w dniu dzisiejszym 
złożyła wniosek dot. pozwolenia na budowę. Z tego wynika, że są małe szanse na to,  
aby zadanie zrealizować w roku bieżącym. Dyrektor PZD Ryszard Dziok został zobowiązany 
do napisania wniosku i jeżeli Gmina Gryfino odpowie, że nie będzie tego zadania realizować 
to środki na remont przy ul. Mieszka I zostaną cofnięte. 
 
Radny Henryk Kaczmar w związku z brakiem odpowiedzi Pana Burmistrza Henryka Piłata 
na pismo, w sprawie stanu realizacji zadania: Modernizacja ul. Mieszka I w Gryfinie 
zawnioskował w imieniu członków komisji, aby 40.000 złotych zostawić w budżecie 
do dyspozycji na realizację powyższego zadania a pozostała kwotę rozdysponować według 
potrzeb. 
 

 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. (druk nr 10/XXXVIII). 

 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że powiat zaciągnie kredyt  
w rachunku bieżącym, który trzeba będzie spłacić do dnia 31 grudnia 2006 r. Kredyt będzie 
spłacany m.in. z dochodów, które powiat otrzyma z dzierżawy swojego terenu dla Elektrowni 
Dolna Odra.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał, dlaczego w § 18 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę  
1 500.000 złotych na kwotę 2.100.000 złotych. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że zostaje zwiększony kredyt  
w rachunku bieżącym w związku z tym, że należy zapłacić kary za wycięte drzewa.  
 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska powiedziała, że w związku z koniecznością 
zapłacenia kary pieniężnej za wycięte drzewa ktoś z pracowników PZD powinien ponieść 
konsekwencje za nienależyte wykonanie swojej pracy. 
 
Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że gdyby była dyrektorem PZD 
Ryszardem Dziokiem to najpierw ukarałaby karą dyscyplinarną pracowników 
odpowiedzialnych za tę sprawę, bo to brak dokumentów spowodował, że sprawa tak się 
potoczyła. Dodała, że Zarząd Powiatu niewątpliwie powinien również wyciągnąć 
konsekwencje w stosunku do pana Ryszarda Dzioka.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy (druk  
nr 11/XXXVIII). 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na rok 2006 (druk nr 12/XXXVIII). 

 
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 


