
 1

PROTOKÓŁ NR 53/2006 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 06.10.2006 r. 

 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 17.15. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także Starosta Gryfiński Ewa De La Torre, 
Główna Księgowa Janina Niwa, Sekretarz Powiatu Jerzy Herwart. Posiedzenie otworzyła, 
stwierdziła quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Ochrony Cywilnej, 
Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. Głównym 
punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów uchwał  
na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 53 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 

1. 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). 

 
Główna Księgowa Janina Niwa powiedziała, że wprowadzone zmiany dotyczą zmiany 
terminu realizacji zadania z 30.11.2006 r. na dzień 31.12.2006 r. w Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie. Zmiana terminu podyktowana jest trwającym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 4 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2006 (druk nr 23/XXXIX). 
 
Na posiedzenie przyszedł Radny Ryszard Laska. 
 

Główna Księgowa Janina Niwa przeanalizowała szczegółowo uzasadnienie do uchwały, 
gdzie wprowadzone zmiany odnoszą się do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek 
organizacyjnych powiatu. 

 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

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

 
Główna Księgowa Janina Niwa powiedziała, że dokonuje się zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych w związku z projektem „Hotel Europa” dotyczącym wymiany stażu 
młodzieży szkolnej z ZSP Nr 2 w Chojnie w roku szkolnym 2006/2007. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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(przy 5 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXIX). 

 
Radny Maciej Racinowski poprosił o wyjaśnienie sytuacji związanej z karą za wycinkę 
drzew. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że Zarząd Powiatu upoważnił dwóch 
członków zarządu do przeprowadzenia rozmowy z p. Burmistrzem Gminy Chojna w sprawie 
kar administracyjnych. W międzyczasie p. Burmistrz przekazał tytuł wykonawczy do Urzędu 
Skarbowego na kwotę 618.086,50 zł (kara za lipę). W projekcie porozumienia 
zaproponowanego przez pana Burmistrza Chojny zawarte było wykonanie przez PZD w 
Gryfinie dokumentacji technicznej na dwie ulice w Chojnie, które mogłyby być w przyszłości 
wykonane wspólnie z powiatem. Zaproponowane porozumienie zostało podpisane przez 
Zarząd Powiatu oraz PZD wpłacił pierwszą ratę. Ponownie przyszło pismo od pana 
Burmistrza Gminy Chojna, że podpisane przez Zarząd porozumienie zostaje zamienione na 
jednostronne oświadczenie woli zapłacenie kary. Zarząd Powiatu zdecydował, iż w związku  
z posiadanymi środkami pozostała część kary wynikająca z nielegalnej wycinki lipy zostanie 
zapłacona do dnia 15 sierpnia 2006 r. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz podsumowała, że pan Burmistrz Gminy 
Chojna wyraził brak możliwości zaniechania pobrania kary a jednocześnie zażądał od 
Powiatowego Zarządu Dróg wykonanie dokumentacji na dwie ulice jako warunek 
przystąpienia do negocjacji w sprawie rozłożenia spłaty kary na raty. Rozmawiamy  
o pieniądzach, które nie trafiły do pozostałych gmin i nie zostały spożytkowane na drogi 
powiatowe dla pozostałych mieszkańców z terenu całego powiatu. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że Zarząd zdecydował, iż w związku  
z posiadanymi środkami pozostała część kary wynikająca z nielegalnej wycinki lipy zostanie 
zapłacona do dnia 15 sierpnia 2006 r. Zarząd zdecydował, iż wystąpi z pozwem do Sądu 
przeciwko PUK w Chojnie o odszkodowanie w wysokości naliczonej kary za wycinkę drzewa 
- lipy. Zarząd zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg do przygotowania porozumienia pomiędzy 
Powiatowym Zarządem Dróg a Gminą Chojna w sprawie sposobu spłaty kary za nielegalną 
wycinkę drzewa - dębu. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła o wyjaśnienie punktu dot.  
W związku z pismem Dyrektora PZD informującym o przekroczeniu w czerwcu 2006 r. planu 
budżetowego jednostki Przewodnicząca Zarządu zobowiązała Główną Księgową Starostwa 
Janinę Niwę oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska do przygotowania pisma 
wyjaśniającego „fakt nieotrzymania dofinansowania z PFOŚ i GW przez PZD w 2005 r.” 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński odpowiedział, że dotacja z PFOŚiGW została 
przekazana jednym przelewem z dotacją ogólną. Z dokumentacji wynika, że wszystko zostało 
przekazane. Informacja dot. tego rozliczenia została zawarta w materiałach poglądowych dla 
radnych. 
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz poprosiła o wyjaśnienie punktu dot. „Zarząd zapoznał 
się z pismem Dyrektora PZD w Gryfinie nawiązującym do zapytań Burmistrzów i Wójtów 
odnośnie realizacji z współfinansowaniem w 2006 roku budowy chodników przy drogach  
i ulicach powiatowych.”  
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Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński to była informacja, w której wykazano brak 
środków. 
 
Radny Ryszard Laska zapytał, czego dot. zmiana uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
zaciągnięcia kredytu bankowego.  
 
Sekretarz Powiatu J. Herwart odpowiedział, że zmiana dot. paragrafu 1 gdzie zmienia się 
kwotę 1.500.000 zł na kwotę 2.100.000 zł. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że wynika z tego, że zwiększenie 
kwoty zaciąganego kredytu o 600 000 zł przez Zarząd Powiatu spowodowana jest 
koniecznością zapłacenia kary.  
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że jest to kredyt w rachunku bieżącym 
nie przekraczający kwoty przewidzianej w budżecie, środki finansowe były potrzebne 
natychmiast na uzupełnienie chwilowego niedoboru w budżecie. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że w 2005 roku Rada Powiatu 
wyznaczała priorytety wydatków z PFOŚiGW i zostało stwierdzone, że w związku z tym, że 
powiat ma tak dużo do wykonania zadań w jednostkach powiatu i na drogach powiatowych, 
że nie ma pieniędzy na dotacje dla gmin. Jeżeli taka informacja dotarła do gmin to nie 
składały one wniosków na wspólne działanie, co było warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania ze środków PFOŚiGW. Przygotowany projekt uchwały zmienia zasady w 
trakcie trwania roku, co jest krzywdzące i niesprawiedliwe w stosunku do innych gmin, kiedy 
to nie wystąpiono do nich z informacją, że może być sytuacja taka, że środki z PFOŚiGW nie 
zostaną wykorzystane według planu. Druga sprawa skoro nie są realizowane uzgodnienia  
z gminami odnośnie wspólnych zadań na drogach powiatowych, jeżeli środki wtedy zapisane 
na odprowadzenie wód nie zostały wykorzystane to nie zmieniając kategorii zadania zmieńmy 
miejsce realizacji na inną gminę. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński powiedział, że nie chciałby polemizować jednak według 
zasad przyznawania środków finansowych z PFOŚiGW w Gryfinie punkt 11 mówi, że, środki 
PFOŚiGW są przeznaczane przede wszystkim na realizację zadań własnych powiatu; punkt 
12 mówi, że środki PFOŚiGW mogą być przeznaczane na dofinansowanie zadań własnych 
gmin poprzez dotacje dla gmin, a termin składania wniosków upływa z końcem września. 
Trzy gminy złożyły merytorycznie poprawne wnioski Moryń, Mieszkowice i Chojna.  
W kwietniu Radny H. Kaczmar zgłaszał interpelację, aby uruchomić środki gdyby taka 
możliwość zaszła na zakup samochodu śmieciarki, a także dwie komisje zawnioskowały,  
aby w przypadku kiedy zostaną zaoszczędzone środki z Funduszu przeznaczyć je na zakup 
śmieciarki. Taka sytuacja zaistniała po otrzymaniu pisma od Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino informującym o możliwości rozpoczęcia prac nad ul. Mieszka I w Gryfinie dopiero w 
pierwszej dekadzie grudnia 2006 roku. Wówczas przedłożono Radzie propozycję 
zagospodarowania środków z przeznaczeniem na zmianę zadań powiatu i na zakup 
śmieciarki, które mieściło się w możliwościach wydatkowania. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy nie ma zatem potrzeb w tym 
zakresie na drogach powiatowych, żeby wykonać zadanie pod nazwą odprowadzenie wód 
opadowych. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński podkreślił, że nie były wprowadzane żadne nowe 
zadanie w ciągu roku, gdyż nie ma takiej możliwości według zasad składania wniosków oraz 



 4

potrzebę wykazania efektu ekologicznego. Wicestarosta wyjaśnił zasady naliczania środków 
na PFOŚiGW w Gryfinie i podkreślił, że nie można wydatkować środków z funduszu  
na wykonanie dokumentacji technicznej, gdyż muszą być spełnione warunki zapisane  
w zasadach składania wniosków. Wicestarosta Gryfiński zapytał, czy kwestionuje się 
potrzebę zakupu dla Gminy Moryń. 
 
Radny Maciej Racinowski powiedział, że nikt nie kwestionuje prawa do zakupu dla gminy, 
która się zgłosiła i być może wyprzedziła ona tok rozumowania innych. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powiedziała, że nie neguje wydatkowania na 
dotację dla Gminy Moryń, a jedynie zasady i realizowanie zadań na drogach powiatowych.  
 
Nastąpiło połączenie dwóch posiedzeń Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń 
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej i Komisji Budżetowej. Wspólne posiedzenie 
poprowadziła Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz. 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz poprosiła o wyjaśnienie punktu dot. Zarząd 
zapoznał się z pismem Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój w sprawie realizacji umowy 
darowizny z dnia 10 marca 2000 r. odnoszącej się do świadczeń w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej. 
  
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że w poprzedniej kadencji Rada na 
podstawie uchwał przekazała w formie darowizny gminom nieruchomości, w których były 
prowadzone działania z zakresu opieki medycznej - podstawowa opieka zdrowotna. 
Wszystkie nieruchomości przekazane zostały nieodpłatnie, do każdej uchwały zawarto akty 
notarialne, w których jednym z warunków było, że nie wolno przeznaczać danej 
nieruchomości na inne cele niż wskazane w umowie darowizny - celem było prowadzenie 
samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej. Pan Burmistrz 
początkowo prowadził w tym budynku samodzielny publiczny zakład podstawowej opieki 
zdrowotnej, ale po pewnym czasie bez zawiadomienia i zgody Rady przekształcił to zadanie  
i zachował się jak wydzierżawiający, który wydzierżawił obiekt niepublicznemu podmiotowi 
gospodarczemu. Zgodnie z aktem notarialnym Rada może odwołać taką darowiznę  
i nieruchomość ta wróciłaby do powiatu. Pan Burmistrz nie chciał się zgodzić z tą 
interpretacją, naruszył warunki umowy. Problem ma szerszy wymiar, dlatego że temat jest 
podnoszony m.in. w uzasadnieniu do wyroku, który zapadł w sprawie Projekty Kapitałowe 
Sp. z o.o. przeciwko Powiatowi Gryfińskiemu o odszkodowanie. Projekty Kapitałowe 
podnosiły to wielokrotnie, że powiat zaniechał określonych czynności związanych ze spłatą 
zadłużenia. Z ewidencji księgowej wynikało, że to co przekazano gminom nieodpłatnie było 
około 6 milionów złotych.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz odniosła się do zwiększenia kwoty  
na utrzymanie zimowe dróg w 2006 roku zawarte w porozumieniach. Gmina Cedynia 
wystąpiła z takim wnioskiem. Z odpowiedzi jaką gmina otrzymała od Pana Dzioka wynika, 
że pieniędzy nie ma i porozumienie nie może być zmienione. I co dalej z tym? 
Najprawdopodobniej gminy będą wypowiadały te porozumienie. Przewodnicząca powiedział, 
że ostatnio Komisja odwiedziła szkoły położone w Swobnicy, Stołecznej, Godkowie Wsi, 
Witnicy, Mieszkowicach, Troszynie, Piaskach. Komisja stwierdziła, że w najgorszej sytuacji 
pod względem bezpieczeństwa znajduje się szkoła w Piaskach ze względu na wąską drogę 
gęsto obsadzoną drzewami ograniczającymi dobrą widoczność, brak chodnika i pobocza,  
a po obu stronach drogi zarośnięty rów. 
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Ogromny zdziwieniem jest fakt, że w planie inwestycyjnym na 2007 rok nie ma nawet 
wykonania dokumentacji na przebudowę tej drogi, ale być może takie koszty związane z 
wykonaniem dokumentacji zapisywane są w samym Powiatowym Zarządzie Dróg. Kolejna 
sugestia to, jeżeli dochodzą do nas informacje, że lata 2007-2013 będą okresem, w którym 
znaczne środki z Unii Europejskiej przeznaczane będą na rozbudowę dróg to powiat powinien 
myśleć o dokumentacji i to nie tylko na drogę w Piaskach. W jakim kierunku były 
prowadzone rozmowy na Zarządzie 9 sierpnia dotyczące m.in. zapytań Burmistrzów  
i Wójtów odnośnie realizacji z współfinansowaniem w 2006 roku budowy chodników przy 
drogach i ulicach powiatowych? Burmistrz Cedyni napisał takie pismo, a Radny mieszkaniec 
Piasków na sesji zapytał Panią Starostę i jak wiem do tej pory nie uzyskał odpowiedzi. Gmina 
Cedynia jest skłonna do wspólnego wykonania dokumentacji na drogę w Piaskach mając na 
uwadze bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. 
 
Wicestarosta Gryfiński Józef Ruciński powiedział, że przekazał Panu Dziokowi, aby 
pojechał do Cedyni i umówił się z Panią Radną lub Panem Burmistrzem, żeby te sprawy 
ustalić do planu na przyszły rok. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Ryszard Laska zrywając quorum Komisji Budżetowej.  
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz odpowiedział, że p. dyrektor ustalił tylko tak, że nie 
znalazło to odzwierciedlenia w WPI.  
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedział, że przekaże to Panu Adamowi Nyczowi 
wraz z notatką z sesji w Cedyni dotyczącą interpelacji Radnego z Piasków. Ze środków 
unijnych na lata 2007-2013 można zrobić dokumentację nie na jedno dojście do szkoły tylko 
pod hasłem Bezpieczne drogi do szkół w powiecie gryfińskim można zrobić projekt na te 
wszystkie szkoły. Można zrobić zbiorowy projekt na ciągi piesze do tych wszystkich szkół i 
wtedy zabezpieczyć wkłady własne, na który również mogą się składać dotacje z gmin na 
podstawie porozumień. Starosta Gryfiński powiedział, że może to zweryfikować lub wręcz 
poprosić, aby zespół, który ustalał priorytety tych zadań zebrał się i jeżeli coś nie zostało 
uwzględnione lub zawnioskowane przez Pana Dzioka to oczywiście podlega uzupełnieniu. 
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz powiedziała, że zapisane jest to zadanie tylko, że na 
2008 rok, ale przynajmniej dokumentację należałoby zrobić w 2007 roku. Trzeba podjąć 
decyzję, w jakim zakresie powiat ma współpracować z gminą w zakresie zadania w Piaskach, 
na które gmina Cedynia ma przewidziane środki w budżecie. 
 
Starosta Gryfiński Ewa De La Torre powiedziała, że poprosi, aby to zostało na sesji  
poprawione do priorytetów zadań do budżetu. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 

5. 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).  

 
Posiedzenie opuściła Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

6. 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).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 

7. 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).  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. 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). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
9. 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). 

 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński wyjaśnił, że ostatnio pan Wojewoda podważył uchwałę 
ze względu na to, że Związki Zawodowe złożyły do niego skargę na powiat, że narusza 
prawo. Mianowicie nie zasięgnięto opinii związków. Obecny projekt uchwały różni się  
od uchylonego tematem w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez powiat gryfiński. W uchylonej 
uchwale nie było zapisane, że chodzi o pracowników samorządowych. Zarząd Powiatu stoi na 
stanowisku, że w sprawie pracowników samorządowych nie ma obowiązku opiniowania 
przez ZNP. Wojewoda zaproponował, żeby podjąć nową uchwałę z dopiskiem,  
że rozstrzygnięcie dotyczy pracowników samorządowych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
10. 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). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
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11. 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). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
12. 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). 

 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński w uzupełnieniu powiedział, że została przeprowadzona 
kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie planowania i wydatkowania środków z 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeanalizowano między 
innymi zasady przyjmowania i oceniania składanych wniosków oraz akcentowano potrzebę 
wykazania efektu ekologicznego w składanych wnioskach. Wicestarosta Gryfiński wyjaśnił 
zasady naliczania środków na PFOŚiGW w Gryfinie i podkreślił, że nie można wydatkować 
środków z funduszu na wykonanie dokumentacji technicznej, gdyż muszą być spełnione 
warunki zapisane w zasadach składania wniosków. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 2 za, 1 wstrzymujące się, 0 przeciw). 

 
13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu (druk nr 
10/XXXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 
11/XXXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od odwołania darowizny nieruchomości (druk nr 12/XXXIX). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

16. 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). 

 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński wyjaśnił, że przyjęcie tej uchwały łączy się  
z koniecznością uchylenia poprzednio podjętej uchwały, dotyczącej wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w/w nieruchomości. Wicestarosta Gryfiński przedstawił stanowisko Zarządu  
w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę wykonania relokacji obu jednostek 
organizacyjnych powiatu. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
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(przy 2 za, 1 wstrzymujące się, 0 przeciw). 
 

17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 
Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 
14/XXXIX). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. 

Trzcińsko Zdrój kategorii drogi powiatowej(druk nr 15/XXXIX). 
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 

19. 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). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
20. 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). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
21. 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). 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 2 za, 1 wstrzymujące się, 0 przeciw). 

 
22. 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). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
23. 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). 

 
Radny Maciej Racinowski zauważył błędy kwotowe w załączniku stanowiącym zestawienie 
tabelaryczne. 
 
Wicestarosta Gryfiński J. Ruciński powiedział, że zostanie to sprawdzone i naniesione 
zostaną poprawki.  
  
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 2 za, 1 wstrzymujące się, 0 przeciw). 
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24. 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). 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie koncepcji przekształcenia 

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

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 
(przy 2 za, 1 wstrzymujące się, 0 przeciw). 

 
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). 
Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały. 

(przy 2 za, 1 wstrzymujące się, 0 przeciw). 
 

27. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2006 r. 
(druk nr 27/XXXIX). 

Komisja przyjęła. 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji 
 
 Gabriela Kotowicz 

 
 


