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Protokół Nr 50/2006 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 09 października 2006 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1400 i trwało do godz. 1600. W posiedzeniu udział 
wzięło 4 członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. Ponadto w posiedzeniu 
udział wzięli:  
- Józef Ruciński – Wicestarosta,  
- Adam Nycz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu,  
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu,  

Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Aleksandra 
Zielińska. Powitała zaproszonych gości i poinformowała, ze tematem posiedzenia będzie 
analiza materiałów sesyjnych.  
 
1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i 

wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXIX). 
 
Radny Henryk Kaczmar zadał pytanie odnośnie zapisu w sprawozdaniu,  
a odnoszącym się do zapoznania się przez Zarząd z pismem Głównego Księgowego 
Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie informującym o odmawianiu podpisywania 
dokumentów stwierdzających powstawanie zobowiązań finansowych, wpływających do PZD 
po dniu 19 września 2006 r.  
Czy można rozszerzyć ten zapis? 
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że wynika z tego zapisu, że Głowna 
Księgowa, z powodu niedostatecznych środków finansowych w PZD nie będzie podpisywać 
dokumentów, które rodziłyby za sobą dodatkowe skutki finansowe.  
Radny Henryk Kaczmar spytał czy wszystkie środki, jakie otrzymuje są na bieżąco 
przekazywane do PZD? 
Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że tak otrzymuje. 
Odnosząc się do odmowy podpisania przez głównego księgowego poinformowała, że z 
powodu braku środków nie będzie podpisywać dodatkowych dokumentów księgowych. Jest 
to obowiązek ustawowy.  
Wicestarosta Józef Ruciński dodał, że z problemami finansowymi borykają się wszystkie 
jednostki organizacyjne. PZD nie jest w tym wypadku odosobnione.  
 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ratyfikacji Porozumienia o 

współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu: Geopark „Kraina epoki 
lodowca na brzegach Odry” pomiędzy Powiatem Gryfińskim oraz gminami Banie, 
Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Widuchowa, 
Trzcińsko - Zdrój w RP a Powiatem Uckermark, Powiatem Barnim oraz 
Zawiązkiem Komunalnym Pomerania RFN (druk nr 2/XXXIX).  

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ratyfikacji Porozumienia o współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu: Geopark „Kraina 
epoki lodowca na brzegach Odry” pomiędzy Powiatem Gryfińskim oraz gminami Banie, Cedynia, Chojna, 
Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Widuchowa, Trzcińsko - Zdrój w RP a Powiatem Uckermark, 
Powiatem Barnim oraz Zawiązkiem Komunalnym Pomerania RFN ? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
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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 studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na 
terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 3/XXXIX).  

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu 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 
gryfiński? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
4. 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/XXXIX).  

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu 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? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród 
Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - 
wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego ? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 6/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników 
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samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w załączniku do 

Uchwały Nr 475/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie (druk nr 
7/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr 475/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 

474/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie 
chorych w Trzcińsku Zdroju (druk nr 8/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku 
Zdroju? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
9. 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 
9/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu 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.? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu (druk nr 
10/XXXIX). 

 



 4

Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 11/XXXIX). 
 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości (druk nr 12/XXXIX). 
 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 13/XXXIX) 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 

Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 
14/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. 
Trzcińsko Zdrój kategorii drogi powiatowej (druk nr 15/XXXIX). 
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Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko Zdrój kategorii drogi powiatowej? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego 
na ograniczeniu jego działalności (druk nr 16/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu ugody 

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Projekty Kapitałowe” Spółka z o.o. w Krakowie 
(druk nr 17/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zaopiniowania projektu ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a „Projekty Kapitałowe” Spółka z o.o. 
w Krakowie? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu 

na czwarty kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie (druk 
nr 18/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej  
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia do realizacji 

postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Gryfinie -w likwidacji (druk nr 19/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych 
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Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gryfinie -w likwidacji? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia w Wieloletniego 

Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV na lata 2006-2011 
(druk nr 20/XXXIX). 
 

Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie uchwalenia w Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV na lata 
2006-2011? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych i 

określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2007 rok 
(druk nr 21/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2007 
rok? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXXI/402/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu 
Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 (druk 
nr 22/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
zmieniającej uchwałę Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 23/XXXIX). 
 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
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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 24/XXXIX). 
 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie koncepcji przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w 
Gryfinie (druk nr 25/XXXIX). 

 
Przewodnicząca Komisji A. Zielińska: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital 
Powiatowy w Gryfinie? 
Za - 4 osoby,  
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (druk nr 26/XXXIX). 
 
 W związku z potrzebą zapoznania się z dokumentacja źródłową Komisja uznała, że nie 
zajmie w tej sprawie stanowiska.  
 
27. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2006 r. 

(druk nr 27/XXXIX). 
 
 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz 
ulg za I półrocze 2006 r. 
 
 
 
 
 
Protokołował:  
Marcin Wegner 
 
             Przewodnicząca Komisji  
 
                 Aleksandra Zielińska  
 
 
 


